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Cukrinės varpinės
Toks baltas gruodžio miestas —
Aukštos cukrinės varpinės,
Langai su sidabro paukščiais
Ir medžiai — sniego diemedžiai
ligi aukštų debesų.
Toks šventiškas miestas — lyg
netikras.
Toks baltas —
Lyg niekada nebuvo
nei suodžių,
nei krau jo.
Lyg viskas išplauta ir pateisinta.
Lyg nieko neįrašyta.
Lyg viskas dar bus.
Dar bus.
. LIETUVOS
NACIONALINĖ
M. MZŽVYDO

Janina Degutytė
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Žmogaus vystymasis ir
aplinkos kaita
Fil. Ina Č. Užgirienė
Šiandien*) mes švenčiame savo orga
nizacijos gimtadienį: minime įkūrimą 1924
m. spalio 16 d. mišrios Studentų skautų
—čių draugovės Lietuvos universitete,
Kaune. Gimtadieniai suraižo laiko tėkmę
ir skatina atitraukčiau pažvelgti į įvykių
slinktį, pasiklausti kur einama ir ko sie
kiama. Šia proga aš noriu pasidalinti su
jumis savo samprotavimais apie vysty
mosi procesą aplamai ir pasvarstyti, kuo
vystymasis skiriasi nuo bet kokio kitimo
laiko bėgyje. Nors žadu daugiausia kal
bėti apie individo vystymąsi, gal kai ku
rios mintys taip pat ras atskambį svars
tant visos organizacijos raidą.
Manau visi sutiksime, kad vystymasis,
individo ar organizacijos, vyksta santy
kyje su aplinka. Kaip tą santykį suprasi
me, tai jau kitas reikalas, bet priimki
me, kad vystymosi eiga numato sąlytį tarp
individo ir aplinkos. Kas sudaro žmogui tą
aplinką su kuria jis santykiauja? Vienu
požvilgiu galima teigti, kad kitimas ar va
riacija yra ta savybė, kuri mums nusta
to aplinkos reikšmingumą. Mes santykiau
jame su tais aplinkos aspektais, kurie kin
ta. Mūsų juslės reaguoja į pasikeitimus,

x) Šios mintys buvo pristatytos ASS
metinės šventės metu, Worcesteryje, Mass.
1971 m. spalio 9 d.
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mūsų dėmesį patraukia pasikeitimai, mū
sų smalsumą sukelia besikeičiančios ap
raiškos, ypač kai mes tų pasikeitimų prie
žasčių nesuprantame. Taip pat atrodo, kad
aplinkos kaita yra būtinas vystymosi aks
tinas. Tik aplinkos kitimas parodo turi
mų įgūdžių ir sąvokų netinkamumą ir ver
čia juos derinti, tobulinti. Aplinkos pasi
keitimai suteikia progą bandyti turimas
galias ir jas toliau plėtoti. Galime sakyti,
kad vystymasis reikalauja ne tik santy
kio su aplinka, bet santykio su besikei
čiančia aplinka.
Iš kitos pusės, tačiau, nesunku paste
bėti bendrą susirūpinimą smarkiai vyks
tančiu aplinkos kitimu. Populiarioji spau
da nuolat mini pasikeitimus, kuriuos atne
šė technikos pažanga, vis dažniau pami
nėdama ir pasikeitimų atnešamas prisi
taikymo problemas. Nėra abejonės, kad
šiame šimtmetyje nepaprastai padidėjo su
sisiekimo ir susižinojimo galimybės. Vien
tik greiti susižinojimo būdai įneša daug
įvairumo ir naujumo į kiekvieno gyveni
mą, nekalbant apie naujus technikos ga
minius, kuriuos pramonė mums nuolat
perša. Savo dabar populiarioje knygoje
Future Shock (Ateities smūgis), Alvin
Toffler aprašo šiuos įvairius pasikeitimus
labai detaliai ir gana nuobodžiai. Jis ta
čiau teisingai pastebi, kad dabartinį pa
sikeitimų antplūdį sudaro ne tiek nauje
nybių gausa, nors jų netrūksta, bet taip
pat gyvenimo įvairumas bei jo formų lai
kinumas. Technika ne tik atidengia vis
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naujus būdus pasauliui pažinti (telesko
pas, mikroskopas, raketa, povandeninė la
boratorija, ir 1.1., ir t.t.) ir patiekia nau
jus gaminius, bet greitos susisiekimo ir
susižinojimo sistemos pristato mums viso
pasaulio įvairenybes, lyg mums reikšmin
gą. aplinką sudarytų net ir tolimiausi pa
saulio kampeliai, o gyvenimo judrumas vi
sa tai padaro laikina. Toffler pabrėžia
svarbą ne tiek pasikeitimų gausumo,
kiek pasikeitimų tempo didėjimo, ir svars
to, kokia kaina žmonės turi prie vis di
dėjančio pasikeitimų tempo prisitaikyti.
Jo nuomone, dabartinis kaitos greitis da
rosi daugeliui žmonių nepakeliamas ir jis
rimtai siūlo sąmoningai pasikeitimų eigą
pristabdyti pirm negu mus visus ištiks
“ateities smūgis”. Tos knygos populiaru
mas patvirtina, kad ne vienas žmogus yra
susirūpinęs pasikeitimų gausa savo aplin
koje.
Kiek kitokio pobūdžio knygoje, pasi
rodžiusioje tais pat 1970 metais, The
Greening of America (Amerikos atgaivi
nimas), Charles Reich taip pat svarsto
vykstančių pasikeitimų įtaką žmogui ir vi
suomenei. Nors jo išvados gal ir per op
timistiškos, bet jo išeities taškas taip pat
yra susirūpinimas smarkiai greitėjančiais
pasikeitimais. Reich teigia, jog įžengda
mi į po-industrinį ar post-modernų am
žių, mes išgyvename tikrą vyraujančios
pasaulėžvalgos bei visuomenės vertybių
sąrangos revoliuciją. Šios abi knygos yra
tik ryškesni kaita susirūpinimo pavyz
džiai. Iškyla klausimas, ar turėtumėm ap
linkos kaitą laikyti vystymosi akstinu ir
vertinti teigiamai, ar įvairių prisitaikymo
pakrikimų priežastimi ir vertinti neigia
mai?

ti, kaip vaikas taip sėkmingai santykiau
ja su kintančia aplinka ir kokias bend
resnes išvadas iš to galime padaryti.
Pirmiausia sustokime ties vystymosi
sąvoka. Nors vystymasis reiškia pasikei
timą laiko bėgyje, bet ne bet kokį pasi
keitimą. Vystymasis įtaigauja tam tikrą
tikslą, tam tikrą atsiekime stovį. Vysty
mosi sąvoka nurodo, kad kitimas turi
linkmę, kad vyksta to galutinio atsiekime
stovio kryptim. Kaip apibrėšime tą vys
tymosi siekį, tą atsiekime stovį? Papras
čiausia yra laikyti suaugusį - subrendu
sį žmogų galutiniu vystymosi stoviu. Ta
da vystymosi procesas gali būt pavaizduo
tas visiems pažįstama kreive: nuo gimi
mo gyvenimo kreivė rodo į viršų iki 15
—20 metų, tada išsilygina plokščiai iki
kokio nors amžiaus kurio pats stebėto
jas nėra dar pasiekęs, sakykim 60 metų,
po po to rieda pamažu ar stačiai žemyn.
Vystymasis būna sutapatintas su viršun
kylančia kreivės dalimi. Gal toks vysty
mosi supratimas ir tinka žmogaus fizi
niams pasikeitimams apibūdinti, bet jis
vargiai nusako psichinio vystymosi kelią.
Viena, ne visi sulaukę subrendimo am
žiaus pasiekia psichinio subrendimo stovį;
antra, daugelis pasiekęs tą magišką su
brendimo amžių, vystosi psichiniai toliau.
Yra ypatingai sunku nustatyti psichinio
vystymosi galutinį stovį. Tad psichinio
vystymosi siekis dažnai yra nusakomas
kaip koks nors suidealintas stovis, kurį
retai kad ir suaugęs žmogus pasiekia, bet
kuris padeda suvokti vystymosi eigą.
Kiekvienas
vystymosi teorijos kūrė
jas tą stovį vadina kitaip: Maslow — sa
vęs išsipildymu; Erikson — abipusišku
mu; Jung — savitumu; Piaget — logiš
Atsakymo galima paieškoti įsigilinant kumu; tačiau jie visi apibrėžia anksty
į vystymosi procesą kūdikystėje bei vai vesnius vystymosi tarpsnius ryšium su
kystėje. Juk naujagimiui, visa aplinka y- tuo galutiniu siekiu.
ra nauja ir kiekviena diena atneša ap
Be linkmės, vystymosi sąvoka įtaigo
linkos pasikeitimų. Apvaldydami aplinką ja tam tikrą eigą, kuria pasikeitimai vyks
ir jos pasikeitimus, vaikai ugdo įvairius ta. Kiekvienas aukštesnis vystymosi tarps
savo sugebėjimus, jie vystosi. Galim klaus nis reiškia priartėjimą prie galutinio sto87
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Kaip būdavo gera pavargusią galvą priglausti prie sesės peties. A.S.S. stovykloje - suvažiavime iš k. į
d. Mindaugas Griauzdė, Lydia Jadviršytė ir Danutė Bruškytė.
Nuotr. G. Peniko

vio ir tuo pačiu įsisavinimą tų ypatumų
kurie pasiekiami ankstyvesniuose vysty
mosi tarpsniuose. Kitaip sakant, vystymo
si eiga nėra atsitiktinė, bet kiekvienas že
mesnis tarpsnis yra laikomas reikalingu
aukštesniam pasiekti, ir kiekvienas aukš
tesnis tarpsnis apima visus žemesniųjų
pasiekimus.
Iš to seka, kad vystymosi pasiekimai
yra gana patvarūs. Tai ne vienkartiniai
reagavimai į aplinkos padirginimus, bet
organiškai įsisavinti veiklos būdai. Mes
skiriame sugebėjimų išvystymą nuo konk
rečių faktų išmokimo tuos sugebėjimus
naudojant. Pavyzdžiui, mes skiriame išsi
vystymą sugebėjimo klasifikuoti nuo iš
mokimo klasifikuoti specifinius augalus,
žvėris, ar žvaigždes pagal kokią nors sis
temą. Būdami gana patvarūs, tie pasieki
88

mai sudaro tam tikrą visumą ir charak
terizuoja vaiko ar suaugusio tikrovės su
pratimą. Todėl ir yra įmanoma apibrėžti
atskirus vystymosi tarpsnius, kurie suda
ro vystymosi eigą link galutinio vystymos siekio.
Jeigu vystymasis yra dėsningas proce
sas turintis kryptį ir eigą, kokį vaidme
nį turi aplinkos sąlygos ir ypač aplin
kos pasikeitimai? Kiek gali aplinka nusta
tyti vystymosi eigą ir vystymosi greitį?
Kokiu būdu aplinkos kaita skatina ar truk
do vystymuisi?
Šiandien sunku rasti rimtų mokslinin
kų kurie paneigtų aplinkos sąlygų svar
bą, nors anksčiau ir buvo prigijusi nuo
monė, kad vystymosi procesas yra iš anks
to nustatytas ir aplinkos veiksniai negalijo nei pagreitinti, nei palėtinti, nei pa-
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kreipti. Viena, daugel stebėjimų parodė,
kad vaikai, augantys labai vienodoje ap
linkoje, vystosi labai lėtai. Pavyzdžiui, vai
kai auginami prieglaudose, kuriose higie
nos ir maitinimo sąlygos yra pakankamos,
bet kur maža įvairavimo, atsilieka fiziniai
ir protiniai. Jeigu dėl kokių nors priežas
čių namuose vaikui sudaroma labai siau
ra ir nekintanti aplinka, jo psichinis vys
tymasis taip pat sulėtėja. Žinoma, niekas
dabar nenori vaikams tokias sąlygas su
daryti bandymų tikslu. Tačiau bandymai
su įvairiais kitais gyviais aiškiai patvir
tina įvairuojančios aplinkos svarbą. Bež
džionės, išaugintos nekintančioje aplinko
je, ne tik būna atsilikusios savo sugebė
jimais, bet išleistos į komplikuotesnę ir
daugiau įvairuojančią aplinką, negali prisi
taikyti ir išvysto visokius pakrikimus.
Antra, vaikų psichinio vystymosi tyrinė
jimai visiškai skirtingose kultūrose tiki
na, kad aplinkos sąlygos veikia ir vysty
mosi raidą. Mums tai yra sunku įsivaiz
duoti, nes mes esam įpratę galvoti, kad
Vakarų civilizacijos pasaulis yra tikrasis
žmonijos mąstąs, o visos kitos kultūros
yra arba atsilikę arba šiaip keistos. Ta
čiau atsiranda duomenų, rodančių kad,
pavyzdžiui, kai kurie protinio vystymosi
tarpsniai gali būti praleidžiami arba kito
mis formomis iškeičiami specifinėse žmo
nių grupėse.

1 Iš kitos pusės, netikslu būtų nutarti,
kad vystymasis yra tik aplinkos indėlių
atspindys. Jeigu vystymasis priklausytų
grynai nuo aplinkos pažinimo, jo eiga tu
rėtų būt daug nevienodesnė atskiruose in
dividuose ir daug lengviau pakreipiama.
Šiuo atžvilgiu lietuviškas terminas “vys
tymasis” yra tikslesnis negu angliškasis
“development”, nes pati sangrąžinė žodžio
forma pasako, kad pats veikėjas yra ak
tyvus, o ne iš šalies stumiamas. Aplinka
ir aplinkos pasikeitimai sudaro medžiagą
vystymosi procesui, bet jo nenulemia. Ne
vienas tyrinėtojas bandė eksperimentiniu
keliu vystymosi eigą pagreitinti ar net pa

keisti, tačiau be didelių rezultatų. Nors
gali būti sudaromos specialios sąlygos rei
kiamų tikrovės aspektų pažinimui ir no
rimų įgūdžių įgyjimui, protinis vystyma
sis daug nepasikeičia, nebent vaiko mąs
tymas kaip tik yra pasiekęs pereinamą sto
vį tarp vieno išsivystymo tarpsnio ir kito.

Tad kokį vaidmenį turi aplinka? At
rodo, kad aplinka yra reikalinga besivys
tančioms galioms ištobulinti. Kai tik vai
kas įgyja kokį nors sugebėjimą, jis jį
naudoja kiekviena pasitaikiusia proga.
Pavyzdžiui, kai vaikas tik pradeda vaikš
čioti, jo negalima sulaikyti, jis stengiasi
eiti, ir eiti, ir eiti. Kai vaikas pradeda
suprasti kad įvairūs daiktai turi pavadi
nimus, jis nesiliaudamas klausinėja, “kas
tas?” Kai vaikas pradeda suprasti klasi
fikaciją pagal panašumus ir skirtumus,
pradeda kolekcionavimo amžių, pradedant
akmenukais, vabalais ir baigiant pašto
ženklais. Vaikas yra tikras tyrinėtojas:
jis nuolat ieško aplinkoje medžiagos savo
tikrovės supratimui išbandyti. Tačiau jo
santykis su aplinka yra sąlygojamas jau
turimų sąvokų, įgūdžių, ir tikrovės supra
timo. Patiekdama vis naujus atvejus, ap
linka įgalina turimą tikrovės supratimą
plėsti ir tobulinti. Iš to galime daryti dvi
išvadas. Pirma, kadangi aplinkoje sutin
kami atvejai tikslina jau turimas sąvo
kas tikrovei pažinti, pasikeitimai turi vyk
ti mažais žingsniais ir vystymasis yra lė
tas procesas. Antra, tik tie aplinkos as
pektai kurie gali būti nors šiek tiek ap
rėpiami jau turimomis sąvokomis yra
reikšmingi. Taip kad svarbu yra ne bet
koks įvairavimas besivystančio vaiko ap
linkoje, o toks kuris būtų reikšmingas jo
tuo metu vystomiems sugebėjimams. Rei
kia suderinimo tarp vystymosi tarpsnio
ir aplinkos suteikiamų galimybių patirčiai
bei pažinimui.
Normaliai turtingoje ir kintančioje ap
linkoje, pats vaikas geriausiai gali sau tin
kamus patyrimus atsirinkti. Kadangi vidu
tinis nesuderinamumo ar netikėtumo laips89
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veikia suaugusius neigiamai kaip tik to
dėl, kad nauji įvykiai neprisideda prie
žmogaus psichinio vystymosi. Gyvenimo
sąlygos daugumai žmonių neleidžia atbalansuoti aplinkos primetamas naujenybes
savo pačių sukurta variacija, ir užuot įsi
savinę naujus reiškinius, jie jaučiasi jų
traukomi bei stumdomi. Žinoma, daugel
žmonių psichiniai sustingsta ir praranda
galimumą vystytis, o tada kiekvienas pa
sikeitimas virsta neigiamybe.
Nors nenorėčiau čia pamokslauti, man
peršasi kelios mintys jums, kaip vadovams
ir kaip akademikams, pasiryžusiems pilnu
tiniai ugdyti savo asmenybę. Dirbant su
jaunesniais skautais, užaugusiais kitose są
lygose negu tos, kuriose skautiškoji prog
rama buvo išvystyta ir negu tos, kuriose
aš ir net jūs pradėjote skautauti, yra pa
vojus padaryti skautavimo teikiamus pa
tyrimus nereikšmingais šių dienų skautu
kams. Jeigu stengiamasi išeiti programą,
pakartoti nustatytas veiklos formas, iš
laikyti visą veiklos turinį tokį, kaip nusta
tyta, gali būti per mažai stengiamasi pa
rodyti ryšį tarp vaikų jau turimos tik
rovės sampratos ir jiems siūlomų naujų
patyrimų. Pačių jaunuolių susidomėjimas
ir noras dirbti gali būti pats geriausias
kelrodis. Suradus kokį iš pačių jaunuolių
patyrimų išplaukiantį interesą, jį galima
plėtoti ir prie jo derinti skautiškos prog
ramos gabalus. Tokiu būdu tolimesnė veik
la plauks natūraliai ir padės vaikų suge
bėjimams vystytis. Šios mintys tinka ir
lietuviškų dalykų perdavimui. Yra labai
lengva lietuviškąją mūsų gyvenimo da
lį laikyti atskirai ir neįderinti su likusiais
išgyvenimais bei patyrimais. Tai supranta
ma, nes daugumai jums visos žinios apie
Lietuvą yra sąvokos neparemtos jokiais
betarpiškais patyrimais. Bet man rodos
galima bandyti surišti lietuviškuosius da
lykus su sąvokomis, kurios yra gajos ir

svarbios. Kaip dažnai yra pasakojama
Lietuvos istorija ieškant paralelių su Ame
rikos istorijos įvykiais? Kaip dažnai nag
rinėjami mūsų rašytojų veikalai, sugre
tinant juos su žinomais amerikiečių ar
pasaulinės literatūros veikalais? Kaip
dažnai panaudojama iškyla į vietos gam
tą, kad lyginamuoju būdu papasakoti apie
Lietuvos gamtą? Daug yra progų įnešti
naujus duomenis, naujas sąvokas beplėtojant vaiko jau rodomus interesus, tik
jas reikia išnaudoti. Užuot užrėžus liniją
ir pasakius čia prasideda lietuviškoji da
lis, reiktų ieškoti gyvo sąryšio tarp besi
vystančių sugebėjimų ir lietuviško turi
nio. Tiksliausias būdas skatinti vystymą
si yra sudaryti tokias sąlygas, kad vaikas
pats klaustų ir pražytų žinių, ir tik tada
jas patiekti.
Psichinis vystymasis neturi sustoti
pasiekus 20 ar net 30 metų. Tie žmonės
kuriuos mes vadiname kūrybingais, vys
tosi per visą savo gyvenimą. Dažnai jų ori
ginaliausi ir brandžiausi darbai būna su
kuriami gyvenimo vidurkelyje. Tolimesnis
vystymasis reikalauja balanso tarp atvi
rumo aplinkai, atvirumo pasikeitimams ir
sugebėjimo tuos pasikeitimus apvaldyti
bei įsisavinti taip, kad pats individas jaus
tųsi savo aplinkoje veikėju, o ne reaguotoju. Gal būt ypač reiktų puoselėti žais
mingumo savybę, sugebėjimą pačiam įneš
ti įvairavimą į savo gyvenimą, tiek konk
rečiai, tiek simbolių pagalba. Visuomenė
kurioje gyvename mažai tai skatina. Dau
gumai, tiek darbo, tiek atliekamas nuo
darbo laikas yra užpildomas veikla kuri
turi nustatytus rėmus ir nepuoselėja nei
įvairavimo, nei mintijimo. Tačiau vienas
būdas prisiderinti prie technikos atneša
mų pasikeitimų kaip tik gali būti sąmo
ningas palaikymas sugebėjimo vystytis ir
išnaudoti aplinkos atnešamus naujus iš
gyvenimus pilnesnei asmenybei kurti.
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Žiema Frankfurte.
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Nuotr. Vacio Garbonkaus
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Pasipuošęs Kalėdoms Frankfurtas.
Nuotr. Vacio Garbonkaus

Šiame MŪSŲ VYČIO numeryje spaus
diname senj. Vacio Garbonkaus foto dar
bus. Vacys susidomėjo foto menu dar lan
kydamas gimnaziją Anglijoje. Studijų me
tu jis daugiausia mėgėjiškai fotografavo.
Vaciui atliekant karinę prievolę, ir beva
žinėjant po Europą, ypatingai po Frank
furtą ir jo apylinkes, foto aparatas ta
po amžinu draugu. Foto laboratorija —
mėgiamiausiu tylos kampeliu. 1969 m.
Vacys baigė Missouri universitetą, gauda
mas magistro laipsnį iš biznio adminis
tracijos. Šiuo metu jis yra Korp! Vytis
Čikagos skyriaus vicepirmininkas.
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Saulėleidis Vokietijos miške.
Nuotr. Vacio Garbonkaus
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Mergaitė (Portretas)

Nuotr. Vacio Garbonkaus
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“Visam pasauly niekas taip nemoka, kaip lietuvaitės, dainuot ir mylėt”. Čikagos A.S.S. metinės šven
tės metu DAINUOJA buvusios kandidatės. Prie gitaros Ramunė Plioplytė. Iš k. į d. — Julytė Sa
kalauskaitė, Marytė Traškaitė, Audronė Arštikytė, Lydia Jadviršytė, Danutė Bruškytė ir Rima Skorupskaitė.
Nuotr. Gintaro Plačo

Viena saulė danguje
Liuda Germanienė
Vienas pirmųjų įsisteigusio akademi skaitytoja.
Kiekviena kūryba savo centre laiko
nės skautijos leidyklos “Gaiva” leidinių
yra Jurgitos Saulaitytės poezijos rinkinys žmogų, apie kurį, lyg apie ašį, sukasi cent
“Viena saulė danguje”. Įvertinti knygą, rinės visų menų idėjos, skirtingos tik lai
įvertinti autorę ir jos santykį su pasauliu ko ir vietos atžvilgiu. J. Saulaitytės rinki
kūrybos keliu, analizę atliekant grynai nys, jei nepasižymi stilistiniu naujodaskaitytojišku pamėgimu — nedėkingas ir rumu ar ypatinga eksperimentine drąsa,
pavojingas žaidimas. Kada poezija ir bend savo pirmoje knygos dalyje labai charak
rai kūryba yra savęs išsakymas, jos in teringai vaizduoja pokario kartos santykį
terpretavimas priklauso nuo santykio su kraštu. Ieškojime santykio tarp kraš
tarp rašytojo ir skaitytojo santykio, kuris to ir savęs, autorė blaškosi savo nera
yra be galo asmeniškas, gal kartais net mume, kuris pribrendęs ir sunkus ją ver
klaidus. Kalbėdama apie santykį, galvoje čia garsiai kalbėti.
Mes nebeturime jėgų
turiu dvasinį ryšį — ką man reiškia, ką
pasako autorė, ką prasmingo ji paliečia
akmenimis apželdytuos
mano gyvenime, kitaip sakant, kaip ji
laukuos
bendrauja su manim, su eiline poezijos
duonos laukti.
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Daigai,
kieti ir sunkūs
Nesupranta šlamesio
laukų ir laimės.
Mes nebeturime kviečių,
ir mūsų alkis,
sunkus ir kietas
kyla.
(Nelaisvė)

Arba vėl:
Prie namų slenksčio
stovėjome ir verkėme,
kol ašarų pritrūko.
Paguldykite ant žemės
kūdikį,
kad visad prisimintų
žemės skonį.
Ugnyje gimęs
ugnyje mirs,
bet tarpe
tegul bus vasara aitri
ir guodžianti
šiltu slenksčiu
nepaveldėtos žemės.

(Prie namų slenksčio)
Autorės ilgesys, nesiūląs išeičių ar pa
keitimų, yra tik jos vienos intymi nostal
gija. Krašto praradimas, atrodo, yra labai
skaudus jos gyvenimo etapas ir kalbėji
mas apie tai yra būtinas, nes jame yra
paslėpta daug neaiškumų, nepergyvento
sentimento, gražaus ir pasakiško. Autorė
retkarčiais ta pasaka suabejoja, išreiškia
norą ir žingeidumą tą ilgesio jausmą re
aliai pergyventi. Eilėraštyje “Speigas”
jaučiamas blaškymasis tarp vaikiško sen
timento ir noro tais vaikiškumo rėmais
suabejoti:
Speigas mus veja
Bėgam,
bijodami savy to,

kas visad lieka
uždara,
apsaugota
ir tvirta.
“Iš Lietuvos atvykusiam” skirtame ei
lėraštyje autorė gailisi:
... niekad nebelaušiu
sudžiūvusios
rugiapiūtėj su žeme susimaišiusios
karčios
gelmę slepiančios
plutos.
Dėl savo likimo autorė nekovoja. Bran
gus jai yra tautos sentimentas, tačiau jo
kie receptai nesiūlomi, išeičių neieškoma.
Tokį liūdesio toną autorė aiškiai išsako
eilėraštyje “Eglė”:

kiek ilgai žaliuoti
gali medis
nukirstom šakom?

Antroji knygos dalis, skirta broliui, yra pati asmeniškiausią visame rinkiny
je. Dedikuodama eilėraštį broliui, autorė
labai asmeniškai save atveria skaitytojui:

Mes buvome nykštukai
pasakoj.
Tu užaugai
ir aš likau
viena
perdideliam
pasauly.
(Broliui)
Šitaip kalbėdama poetė skaitytojui yra
atvira ir nuoširdi. Brolio vaidmenį viso
je antroje knygos dalyje galima skaityti
simboline reprezentacija, asmenišku ženk
lu, kalbančiu apie autorės dvasinį pasaulį:

Nėra tavęs
šiandieną
kai viena,
glostydama pumpurus,
grįžtu,
kur pernai pavasaris
delsė.
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Iš eilėraščio į eilėraštį autorė net ir
Pagrindinis knygos tonas linksta į ab
trečioje knygos dalyje grįžta, nevargina straktumą, kalbėti per save sau. Atsisa
ma ypatingų egzistencinių problemų, ji ne kiusi klasiškosios eilėraščio formos ir, ne
moko ir nesprendžia. Jos poetinis siūlas naudodama ritmo, autorė, atrodo, kuria
tęsiasi tiesia linija: tik retkarčiais pasva šio krašto moderniosios poezijos įtakoje.
jodama, pamedituodama, paklausdama ir Dažnai net iki miniatiūriškumo lakoniš
ka, kaip dienorašty atsiveria, neeikvoda
pati sau atsakydama:
ma minčių ar laiko platesniam išsibangaBet kada nors už durų
vimui. Užsidarymas savyje, savo vidaus
rasiu žemę,
pasaulyje, vengimas ar atsisakymas pla
tamsesnę už save,
čiau komunikuoti, ieškoti žmogaus, atro
ir atpažins ji mano žingsnį
do, yra charakteringas kiekvieno jauno
kaip sesers
lietuvio poeto bruožas. Apsiribojimas sa
ir pasiims — neklausdama,
vęs panašus į mažą netikrumą, menką su
kaip vėlai grįžtu,
virpėjimą ar skaitytojas bus pakankamai
kur klaidžiojau, ko netekau,
jautrus poetą suprasti. Tokia kūryba pri
kuo skrynią prisipildžiau-----vatume yra lyg meditavime surasta bend
ir pasiims mane,
ravimo forma, į kurią yra įjungiama visa
kaip ilgai lauktą naktį,
žmogaus asmenybė.
kuriai sapnų neliko.
(Paskutinė valanda)

“Žiūrėk į tolį, laužas liepsnoja” A.S.S. stovykloje - suvažiavime laužo liepsna gėrisi (iš k. į d.): fil. Irena
Kairytė, skt. M. Jonikienė, fil. V. Tallat-Kelpša, fil. S. Statkienė, fil. V. Statkus ir fil. Ed. Korzonas.
Nuotr. G. Peniko
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širdies suplakimų ir abstrakčių teorijų perraizgymas” (D. su 1. p. 15).
Piešdamas mūsų gyvenimą aplinką, pa
teikdamas pastabų apie išgyventą laiko
tarpį, keldamas jo rūpesčius ir sielvar
tus, B. Raila “niekur nešalina individua
lumo ar visiškai asmeniškų pažiūrų bei
jausmų atgarsio”. Jis yra visų pirma laik
raštininkas ir todėl jam “arčiau prie šir
dies ir temperamento... nevengti padirgin
ti skaudžiausius sopulius,
pasukalioti
pirštą žaizdose, na ir pasipaustyti, jeigu
taip reikia ir kitaip nebegalima” (D. su 1.
p. 366).
Jis gerai žino, kad toks jo pasirinktas
kelias yra pavojingas, nedėkingas ir visad
skaudus. Tačiau anot jo, kai kuriuos fi
zinius ir dvasinius sopulius tik pats skaus
mas gydo laiko tekėjime. “Ir idėjos irgi
gimsta skausmingai... Ir dar skausmin
giau jos realizuojasi gyvenime, vieniem
nešdamos džiaugsmą, kitiem naujų skaus
mų ir kruvinų ašarų”. (D. su L. p. 367).

Tokiuose skausmuose ir sopuliuose gi
mė paskutinioji B. Railos akimirksnių kro
nikų knyga “Dialogas su lietuviais”, ku
rioje autoriaus žodžiais tariant, “skaity
tojas varginamas išimtinai politinėm riete
nom ir pasiryžimu atkakliau pasipriešin
ti lietuvių tautos laisvės ir valstybinės
nepriklausomybės idėjos nuodam ir nuo
dytojam” (D. du 1. p. 13). Nors naujo
viškai dialogu pavadintos šios kronikos
yra ne kas kita, kaip svarstymai ir ap
mąstymai apie lietuvių tautos jau ištisus
tris dešimtmečius vedamą laisvės kovą ir
tos kovos sampratą. Kaip toji kova buvo
iki šiol kovota, kaip ji kovojama šiandien
ir kaip ji turėtų būti kovojama rytoj.

minių skirtumų mūsų politinės veiklos nu
statymo nei koegzistencijos tiltų nebuvę
ieškoma su okupantu. Išeitų, kad visi ne
sutarimai ir visos mūsų politinės išeiviškos veiklos blogybės yra naujos ir tik
neseniai atsiradusios.
Ne visai taip. ALTos pirmininkas pats
klydo ir savo klausytojus klaidino.
Visų pirma, savo politinės veiklos pa
grindiniame nustatyme: reikalauti ir siek
ti Lietuvai laisvės ir nepriklausomybės
užsienio lietuviai buvo ir yra iš esmės vie
ningi. Šio savo pagrindinio siekimo ir tiks
lo politinė lietuvių išeivija niekada neat
sisakė ir nemano atsisakyti...
Todėl ir jokių koegzistencijos tiltų su
okupantu, kuriais būtų siekiama pripa
žinti ir įteisinti dabartinį Lietuvos paver
gimą, politinė lietuvių išeivija nestato ir
nesirengia statyti nepaisant visų okupan
tų pastangų ir vilionių.
Tačiau dėl užsienio lietuvių ir poli
tinių pabėgėlių veiklos Lietuvos laisvės
reikalui ir jų vedamos laisvės kovos ke
lių ir metodų tikslingumo ir teisingumo
esminiai skirtumai išeiviškoje lietuvių vi
suomenėje atsirado jau nuo pat pirmųjų
naujosios politinės emigracijos metų.

“Politikuojančių pabėgėlių, ar “trem
tinių”, daugumos nuotaika 1944-45 m.,”
rašo B. Raila apie anų laikų lietuvių iš
eivių nesutarimus, “buvo aktyviai roman
tiška ir pakili. Dažnas tikėjo ir skelbė, vie
nas kitas net ligi šiol tebesapnuoja, kad
su jais užsienin drauge pasitraukė esmi
nis tautos “potencialas”, kone visas vals
tybinis, kultūrinis ir partinis konjakas ir
tikrai visa “tautos valia”. (D. su 1. p. 139).
B. Raila priklausė prie tų, kurie, “iš
pat pradžios visą laisvės kovų svorio cent
rą tada įžiūrėjo tėvynėje ir stengėsi į ten
Tauta liko Lietuvoj
grąžinti lietuvių išeivių dėmesį — į kraš
Dabartinis ALT’os pirmininkas dr. K. tą, kur pasiliko tautos branduolys ir kur
Bobelis Vasario 16 d. proga Cleveland© jis didvyriškai rungėsi už tautos egzislietuviams pasakytoje kalboje aiškino, kad teniją”.
Deja, “vadinamasis “krašto pirmumo”
per pirmuosius emigracinio gyvenimo me
tus lietuviškoje visuomenėje nebuvę es arba Lietuvos kaip tautinės bazės prin100
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cipas kitiems skambėjo kaip nepagrįstas,
nereikalingas ir net įžeidžiantis pabėgėlių
reikšmingumo mitą”, (t.p. p. 139).
Šitas tad keltas ir gintas ir realioje
kovoje ir veikloje gamintas nuosekliai
vykdyti krašto pirmumo principas nebuvo
vien teoretinis.
Ištisus ketveris metus 1944-48 m., kai
tėvynėje virė kruviniausias ir narsus
laisvės karas, politinės lietuvių išeivijos
vadovaujantieji sluogsniai ne tik neskyrė
jam visą reikiamą dėmesį, bet bendrai to
kios rezistencijos organizuotumu nenorė
jo tikėti. O kai pagaliau įtikėjo, tai savo
pastangas ir susirūpinimą nukreipė ne į
to laisvės karo beviltišką likimą, neišven
giamas jo tragiškas pasekmes, bet į poli
tinės emigracinės vadovybės iškėlimą iki
“egzilinės vyriausybės in spe” statuso.
Vienas ano meto politinis partinis veikė
jas paklaustas, ką gi pagaliau toji vyriau
sybė darys, jei partizanai atsisakys jai
paklusti, ramiausiai atsakęs, jog jie bus
patraukti teisman. O VLIK’o VT pir
mininkas V. Sidzikauskas tuo pat metu
paaiškinęs, jog tie, kurie kėlė žūtbūtinio
partizanų karo tragišką būklę, perdaug
dramatizavo padėtį.
Didvyriškas, didingas ir begaliniai tra
giškas aštuonerių metų lietuvių išsilais
vinimo karas pareikalavo 30.000 laisvės
kovotojų gyvybių. Tai buvo viena didžiau
sių dramų lietuvių tautos istorijoj.

Laimėtojai ir pralaimėtojai

Lietuvos ministras Londone V. Balutis iš
puą ‘re} Į tsouiąp oyqqA sdpiąąe oąiuą
toks jo tvirtinimas ne tik neatitinka tie
są, bet gali sudaryti pavojų pačių pasiun
tinybių tolesnei egzistencijai. Tačiau šis
min. B. Balučio įspėjimas nei tada, nei
vėliau nesulaukė reikiamo atgarsio ir pri
deramo dėmesio.
Ryšium su tais anų laikų nesusipra
timais ir nesutarimais B. Raila dabar pri
mena, jog “dalis politinių pabėgėlių bu
vom už tai, kad Lietuvos Respublikos val
stybinis tęstinumas visom įmanomom
priemonėm turėtų būti išlaikytas, remiant
Respublikos diplomatines pasiuntinybes
ir Lietuvos Diplomatinės Tarnybos są
rangą užsienyje, kaip lygiai ir nepriklau
somos Lietuvos paskutinės legalios vy
riausybės patvarkymus naujos nepapras
tos būklės laikotarpiu” (d. su 1. p. 333).
“Lietuvos Diplomatinės Tarnybos dar
bą reikėjo remti moraliai ir materialiai,
sudarant jai užnugarį, padedant jai tuose
uždaviniuose, kur jai stigo jėgų, bet ku
riuos atlikti ji turėjo daugiau teisės sub
tilumo, priemonių nuvokimo ir patyrimo.
O pats VLIKas turėjo surasti tiesioginį
kelią ramiam politiniam darbui užsienio
lietuvių visuomenėje ir svarbiausia blai
viai ir realiai įsijungti į lietuvių tautos
rezistenciją, kur buvo ir lieka begalybė
kitų labai svarbių uždavinių ir problemų
negu tik skundų, protestų ir memoran
dumų rašinėjimas, kaip ir tarpusavio kon
ferencijų šaukimas” (V. ir V. p. 267;.

Tačiau partijų politikai tada naiviai
Vos karui pasibaigus lietuvių išeivių galvojo, kad jiems atsidūrus karo pabė
politiniuose sluoksniuose kilo kitas gilus gėlių DP stovyklose ir turint “teisinį
nesutarimas, kuris lietė svarbų ir pagrin DP statusą”, yra galima sudaryti Lietu
dinį Nepriklausomos Lietuvos respublikos vos egzilinę vyriausybę, iš trupinėlių su
teisinio atstovavimo ir valstybinio tęstinu formuoti seimą ir “blogą” konstituciją pa
mo išlaikymo klausimą. Kai VLIKas dar keisti “geresne”, ir net kad tokia saviveik
prieš karo pabaigą įteikė Vakarų sąjun la užsienio valstybes imponuos ir bus jų
gininkų vyriausiam karo vadui gen. Ei- pripažinta” (D. su 1. p. 333).
“Taip nebuvo ir negalėjo būti. Tik sa
senhoveriui platų politinį memorandumą,
kuriame teigė, jog VLIKui subordinavu vo tarpe turėjom laimėtojus ir pralaimė
sios Lietuvos pasiuntinybės ir konsulatai, tojus, o rezultatas buvo tas, kad daugiau101
LIETUVOS
NACIONALINĖ
At MAŽVYDO

18

šia pralaimėjo Lietuvos Respublikos tęs
tinumas”.
Tą pralaimėjimą šiandien akivaizdžiai
liudija didelį rūpestį kelianti faktina liūd
na Lietuvos diplomatinio atstovavimo pa
dėtis.
“Dialogo su lietuviais” autorius taip
pat primena, kaip kairiosios ir dešinio
sios partijos buvo šiurkščiai atmetusios ir
atvejų atvejais išjuokusios vadinamuosius
Kybartų aktus, pagal kuriuos paskutinis
Lietuvos Respublikos prezidentas A. Sme
tona buvo paskyręs naują ministrą pir
mininką S. Lozoraitį ir jį įgalinęs pava
duoti patį Prezidentą.
“Net administracinis Lietuvos vyriau
sybės užsienio reikalų ministro patvarky
mas, skiriant užsienyje veikiančios Lie
tuvos Diplomatinės Tarnybos šefą, ilgai
buvo ginčijamas, maitojamas ir net sve
timiems skundžiamas, kaip neturįs galios
ir išeivių “tautos” pritarimo. Chicagos
“Draugo” dienraštis kartą rimtai įrodinė
jo, kad S. Lozoraitis esąs tik “nulis”, o
“Naujienos” nuolat tebesmerkia šiuos
“falsifikatus” ir ypač pastaraisiais metais
vėl iš naujo tyčiojasi iš asmens, kuris
tik vienas tegalėjo ir tegalėtų užsienyje
legaliai eiti Lietuvos Respublikos egzilinio
prezidento pareigas” (p. 334).
B. Raila pastebi, kad “Kybartų aktų”
ir Diplomatijos šefo institucijos pilnas pri
pažinimas ir įgyvendinimas iš mūsų pu
sės, “aišku, nebūtų pašalinęs sovietinės okupacijos, bet Lietuvos Respublikos vals
tybinio tęstinumo principui būtų buvęs di
džiai naudingas — tiek politinei išeivijos
sanacijai, tiek ir santykiuose su tom vals
tybėm, kurios nepripažino Lietuvos anek
sijos Rusijai”.

monėm” (D. su 1. p. 334).
Juo labiau gyvenimo įvykių raida pa
tvirtino akimirksnių kronikose skelbtųjų
minčių ir teigimų teisumą, juo daugiau
tų kronikų autorius buvo puolamas ir nie
kinamas.
Ir kai P. Stravinskas “Teisininkų Ži
niose” pagaliau pripažino, kad “Vlikui...
nėra reikalo skelbtis valstybės valdžios or
ganu” ir jog jam nėra nei sąlygų, nei
pagrindo į “jokią valstybės valdžios vyk
dymo galią”, B. Raila neišlaikė ir nebe
ironijos pridūrė, jog niekas jį “už tokius
baisius piktžodžiavimus neišvadino totalistu, fašistu, komunistu ir nuliu...”
“Burnos pasikeitė... tad jeigu esat žmo
nės ir lietuviai, tegu ir ne broliai, bet
bent geri katalikai, tai neužtektų dabar
vien “naujas ” tezes pasakyti, bet reikė
tų nuodėmes atgailėti ir labai švelniai at
siprašyti tuos, kuriuos anuomet morališ
kai skriaudėt ir niekinot. Gal, gal, gal ir
būtų galima kaip nors dovanoti, nors ne
lengva” (V. ir vp. 252-253).

Pavergtųjų naktis eina gilyn
Visi tie nesutarimai ir ginčai priklau
so praeičiai. Tik jų skaudžias pasekmes
vis dar tebejaučiam.
Bet tai buvo vakar, o kaip gi yra šian
dien? Kokia yra nūdienė Lietuvos lais
vės bylos ir lietuvių skelbiamos laisvės ko
vos padėtis?

Nuo karo pabaigos praėjo jau ketvir
tis šimtmečio. Nepasitvirtino VLIKo Vyk
domosios Tarybos pirm. V. Sidzikaus
ko teigimai 1946 m., kad įvykiai rieda
į lemiamą fazę. Neišsipildė žymiai vėles
nis ALTos pirmininko E. Bartkaus pra
“Keista šiandien klausyti, kad po to, našavimas, kad Lietuvos laisvės aušra ne
kai patys griovėm ir sugriovėm kai ku be už kalnų.
riuos reikšmingus bei naudingus teisinius
B. Raila tada jokių aušros brėškinių
aktus mūsų byloje, dabar vėl esam ragi dar neįžiūrėjo ir šiandien jų nemato.
nami kruopščiai saugoti Respublikos tęs- 1964 m. jis rašė, kad “pavergtųjų tautų
tinimo principą. O saugoti jį reikėjo nuo naktis eina vis gilyn ir ji vis tamsėja”
daug anksčiau, visą laiką ir visom prie (V. ir v. p. 235).
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Ir maži ir dideli A.S.S. stovykloje - suvažiavime surado savo vietą.

Kai po Prahos pavasario Čekoslova
kijos atėjo žvarbi sovietinės okupacijos
žiema, tokia jo nuomonė dar labiau su
tvirtėjo. “Pasakos ir lyrikos apie bolše
vikų tautų laisvinimą yra dar perankstyvos. Tos tautos negali būti išlaisvintos pa
liekant ramybėje patį jų pavergimo kamš
tį ir centrą: imperialistinį bolševikinį
Kremlių.” (D. ir su 1. p. 258).
“Nėra pagrindo svajonei, kad toje ge
ografinėje zonoje, kur lietuvių tauta gy
vena, kas nors jai padovanotų laisvę ge
ruoju arba labdarybės garbei atstatytų
Lietuvos valstybės suverenumą kokios
nors tarptautinės institucijos nutarimu”
(D. su 1. p. 351).
Neviltinga nūdienė Lietuvos laisvės by
los padėtis ir paragino “Dialogo” autorių
mėginti iš naujo persvarstyti visą Lietu
vos laisvinimo sampratą.

Nuotr. G. Peniko

“Vis giliau ir ilgiau uždusiman įstrin
gant Lietuvos problemai, ateina sunkūs
laikai, kurie labai rūsčiai bandys mūsų
protus ir tikrins mūsų inteligenciją”.
“Prieš mus stovintis lietuvių tautos
dabartinis gyvenimas ir jos išlikimas —
dalykas painesnis, gaivališkesnis ir di
desnis už visokias rezoliucijas. Vargu
tikslinga skubėti “priimti” žalius nutari
mus ten, kur pirmiau reikalinga ko gi
liausias intelektualinis įžvalgumas, o tai
tarp kitko reiškia — sugebėjimą ištirti,
suprasti, nusimanyti, rasti magišką giją
konfliktų sintezei”. (D. su 1. p. 396).
Vienoje savo kronikų, atsiliepdamas į
V. Kavolio pastabas, B. Raila nurodo, jog
“koviniuose santykiuose su Sovietija mes,
lietuviai, neturim jokios atoleidžio išim
ties. Greičiau priešingai: ta kova stiprė
ja, aštrėja, įsirioglindma mūsų pačių tar103
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pan. Ji yra pavojinga, nes ji vyksta prieš
žiaurų, klastingą ir galingą okupantą. Ji
šiandien vyksta už tautos sąnarių gyvy
bę, išsilaikymą ir galų galiausiai ji vyks
ta už laisvę, tegu josios aušra dar būtų
ir tolima.” Ir tai kas šiandien vyksta tė-,
vynėje ar pas mus išeivijoje, nėra Užga
vėnių blynai nei trumpų bei gilių sukne
lių modeliavimas ar šampano balius Či
kagoje. Minkąs ant kaklo, pudra ant žan
do, šilkinės pirštinaitės ligi riešų, o tu
xedo su juodu čižiku labai gerai ir gražu.
Bet tokia stilistika raketom į anapus ne
skraido, ir niekas taip apsiginklavęs nei
na į apkasus” (V. ir v. p. 175).

limam dangaus skliaute virpėdama vėl už
sižiebia vilties žvaigždė”. (D. su 1. p. 148).
Tačiau tam, kad tokia Lietuvos lais
vės viltis galėtų pasiteisinti, reikalinga
viena būtina esminė sąlyga, kad būtų žmo
nių, kurie būtų pasiryžę už tą laisvę mir
ti. Tokie pasakymai, kad “tiesa laimės”,
kad “laisvė pagaliau paims viršų” arba
kad “idėjos, jei didžios, nemiršta kaip
žmonės”, B. Railai nuskamba tuščiai ir
neprasmingai. Jis giliausiai tebetiki kitą
įstatymą:“pralaimi tiesos, žūsta laisvės,
miršta idėjos, net pačios didžiausios ir
tauriausios, — jeigu išnyksta ir iš naujo
negimsta žmonės, kurie už jas būtų pa
siryžę mirti”. (V. ir v. p. 247).

Nusmerkti aukos dramai

Neužgesęs ryžtingumas

Jau 1948 m. BDPS UD biuletenyje B.
Raila skatino užsienio lietuvius “peržiū
rėti ir reviduoti eilę nevykusių ir pavo
jingų emigracinio tvaiko prietarų. Nes kol
bus sugriauta geležinė uždanga, skirianti
mus nuo Lietuvos, pirmiau reikėtų išgriau
ti moralinę ir dvasinę užtvarą jau atsky
rusią daugelį nuo Tėvynės ir joje liku
sios kovojančios tautos”.
Praėjo virš 20 metų. Nuriedėjo daug
įvykių, pakito gyvenimas ir žmonės, bet
tie žodžiai lyg vakar būtų parašyti.
Šiandien jis iš naujo ragina “stipriai
supurtinti, persijoti, iškoreguoti ir papil
dyti lietuvių tautos išlikimo ir Lietuvos
laisvinimo sampratos doktriną ligi išsa
mios principinės ir praktinės sistemos ly
gio, remiantis pastarųjų 25 metų tautinės
rezistencijos bei įvairių lietuviškų veiks
nių patyrimais ir tarptautinės padėties
raidos realybėm” (V.ir v. p. 312).

Po daugelį metų trukusių gilių ir skau
džių nesutarimų pačiais pagrindiniais ir
svarbiausiais Lietuvos laisvės kovos klau
simais, po nūdienių jau keletą metų nu
sitęsusių aštrių, bet prieštaringų ir neiš
mintingų ginčų dėl išeivijos santykių su
okupuota Lietuva, savo tėvynainių nuo
okupantų dažnai neskiriant, B. Raila šian
dien stato klausimą, ar pagaliau neatėjo
laikas, “kad gražią Lietuvos išlaisvinimo
idėją gal pamažu lavintumės formuluo
ti nors kiek blaiviau, nors truputį kukliau,
nors grūdeliu teisingiau”.
“Mums nėra kito kelio, kaip vieni kitus
gražiuoju įtikinti, svariais argumentais
nugalėti, pasikliauti tautiečio sąžine ir ge
rais norais, pasitikėti jo lietuviška ištiki
mybe ir sutikti, jog pati didžiausia tra
gedija dar nekyla vien dėl to, kad ne vi
si visais klausimais galim vienodai many
“Mes esame nusmerkti dramai — prieš ti ir jausti”. (D. su 1. 247, 330 p.).
taravimų, konfliktų, klaidų, iliuzijų ir ne
Abejose savo akimirksnių kronikų
išsipildančių pranašavimų”. “O gal ir tra knygose: “Versmėse ir Verpetuose” ir
gedijai, kur visuomet yra aukų, kur žūs “Dialoge su lietuviais” autorius visų pir
ta ne tik blogieji, bet ir patys geriausi. ma mėgina ieškoti, iškelti, išnagrinėti ir
Ir kur galų gale laimi ne žmonių, bet die pagrįsti tuos dėsnius, kurie jo manymu
vų nesuprantama teisybė, ir po to žemės sudaro visą mūsų laisvės kovos esmę ir
kurmių dvasią aplieja vaiski šiluma, o to- atramą.
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Tų dėsnių pats pirmasis ir būtinas jam
yra lietuvių tautos laisvės ir valstybinė
Lietuvos nepriklausomybė. Tai “mūsų
principas, mūsų tautos teisė ir valia, tai
neužgęsęs ir vis dar neužgesintas ryžtin
gumas... Tai lietuvių tautos laisvės ir vals
tybinės nepriklausomybės tradicija bend
ra visiems Amerikos lietuvių patriotiniam
sluoksniam, didžiosiom organizacijom ir
veiksniam, iškiliausiem kultūros kūrėjam
ir labiausiai sumedžiagėjusiems pirkliam”.
(V. ir v.p. 181, 211).

“Lietuvių tauta”, rašo B. Raila “Dialo
ge su lietuviais”, “turi užtenkamai didin
gą istoriją, tautinę kultūrą, savaimingą
dvasią ir sielą. Ji buvo ir visuomet no
rės būti laisva, kaip kiekviena sąmonin
ga tauta. Ji buvo, turėjo ir visuomet tu
rės teisę būti savarankiška nepriklauso
ma valstybė”. (D. su 1. p. 205).
Kaip tik toji lietuvių tradicija yra pa
ti nepakenčiamiausia Kremliui, Lietuvos
dabartiniam okupantam ir visiems jų pad
laižiam. “Nepriklausomybės žodis jų ra
šomas tik kabutėse ir su pasityčiojimu.
Nacionalizmas jiem — juodžiausias nusi
kaltimas be jokių papildomų įrodinėjimų.
Dėl to eina kova, ir tai yra svarbiausia.
Mes to neatsisakėm, ir tikiu neatsisakysim.” (V. ir v. p. 181).
B. Raila taip pat su panieka ir pašai
pa atmeta kiekvieną okupantų mėginimą
įtikinti mus, kad “sovietinės diktatūros
maitojama lietuvių tauta, kaip porino įsi
karščiavęs Baltušis ir nusuokia kiti judošiai, dabar esanti nepriklausoma, laisva
ir laiminga, klestinti ir vieningai sužiu
rusi į šviesų tarybinį rytojų.” (D. su 1.
p. 404).
“Būtų nevien apjakimas, bet griozdiš
ka nesąmonė kalbėti apie Sovietų Rusi
jos okupuotą, ar jos teisės žvilgsniu aneksuotą Lietuvos valstybę kaip apie “tik
rai laisvą ir nepriklausomą Lietuvos res
publiką”. Okupantų svaičiojimai apie da
bartinę sovietinę “Laisvą ir nepriklau
somą” Lietuvą užsienio lietuvių daugumai

skamba ne kitaip, kai tyčiojimasis iš jų
dar normalaus proto”. (D. su 1. 101,103).

Okupacinė sovietinė santvarka ir lie
tuvių tautos nepriklausomybė yra du vi
sai skirtingi dalykai. “Šiandien nėra ne
priklausomos Lietuvos valstybės, o tik
Sovietų Rusijos, Sąjunga vadinamos, ka
rinių jėgų okupuota provincija LTSR su
silpna ir vis daugiau kolonizuojama kal
bine autonomija” (D. su 1. p. 31,32).
B. Railai visiškai aišku “kad lietuvių
tauta nėra laisva ir laiminga, kad ji dūs
ta Kremliaus rusifikacijos replėse, nemy
li okupantų, o tik priversta pakęsti jų
įsibrovimą, kad ji visom jėgom stengiasi
išlikti gyva ir tikisi sulaukti dienos, ka
da sutrumpės maskvinės priespaudos im
perija”. (D. su 1. p. 271).
Ateitim pasitikėjimo pagrindas

Jau prieš daugelį metų vienas žymių
jų lietuvių pogrindininkų, turėdamaas prie
akis žiaurią sovietinės okupacijos realybę,
pastebėjo, jog VLIKo VT pirmininkas V.
Sidzikauskas labai klysta manydamas,
kad lietuvių laisvės kovą galima laimėti
politiniais memorandumais, diplomatinėm
notom, rezoliucijom ar lietuvių pabėgėlių
bado streikais. Lietuvių daugumas, anot
B. Railos, ir dabar be galvojimo aklai ti
ki, kad lietuvių tautos išlikimas dabar
ties tragiškom aplinkybėm, tautos gyvy
bė ir pats išlaisvinimas iš okupantų nas
rų yra ir bus tik politinės kovos nuo
pelnas ir paskirtis. Deja, “politinis pradas
ir visos jo naudojamos politinės bei dip
lomatinės priemonės, žinoma, ne dėl to
prado kaltės ar “prastumo”, per pasta
ruosius 25 metus niekuo nepajėgė padėti
lietuvių tautai atgauti laisvę, apginti ją
nuo priešo kėslų, sustabdyti jos žalojimą
ir naikinimą” (V. ir v. p. 300).
B. Railos manymu, “lietuvių tautos
išlikimo ir laisvės kova yra ne tik poli
tinė ir ne vien politinė”.
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“Toji kova yra daug sudėtingesnė ir
ginklais turtingesnė, o dabar gyvenamų
dešimtmečių būvyje — “visų pirma” ypač
dvasinė bei kultūrinė” (V. ir v. p. 341).
“Mes taip įsitikėjom į tuos sutremp
tus ir vis dar nieko gero tautos gyvyvei išlaikyti nežadančius politinius pra
dus, kad retai beprisimenam ir daugu
mas gal visai užmiršom, jog dar liko te
gu statistiškai nepasveriamas, bet labai
stambus tautos gyvastingumo dvasinis
pradas. Liko net NKVD teroru gniaužia
mas, bet sunkiai užgniaužiamas kultūri
nis pradas ten tėvynėje ir tuo pačiu čia
užsienyje. Ir pamiršom, kad visur jis yra
pats paveikiausias tautinei sąmonei ir lais
vo žmogaus garbei ugdyti. Nes jie pla
čiausiai aprėpia visą žmogų, ne tik jo tau
tinius interesus ir protą, bet kartu jo sie
lą ir širdį (V. ir v. p. 301).
“Mes neatsisakėm ir neatsisakom mū
sų teisinio ginklo kovoje dėl Lietuvos lais
vės”, pastebi B. Raila savo dialoge su V.
Vaitiekūnu, “bet mes visada turim žinoti,
kad.... tą gražų idealinį ginklą įprasmi
na sukonkretina, palaiko ir maitina, jį ly
di ir tikrove paverčia dažnai ryškiau, stip
riau ir patikimiau kiti “ginklai”, kitas
tautos gyvybės, valstybės susikūrimo ir
išsilaikymo jėgų kompleksas”.
“Tai visų pirmiausia tautos kultūri
nis, dvasinis, etinis gyvumas ir stipru
mas, tai jos pajėgumas atlaikyti grobuo
nių smūgius ir iškęsti žaizdas, tai jos re
zistencijos valia, rizika ir dieviškoji ma
lonė nesigailėti aukščiausios aukos lais
vės idealui, tai jos neblėstantis ryžtingu
mas ne tiek formaliai kovoti už Vasario 16
Akto “galios atstatymą”, kiek už patį sa
varankiško tautinio gyvenimo laisvės ir
valstybinės nepriklausomybės galių įgyendinimą. Kas bus gyvenime, tas bus ir
teisėje”.
Savo ruožtu, — “kultūrinių vertybių okupuotoje tėvynėje ugdymas ir per jas
dvasinių ginklų kalimas tapo tur būt
svarbiausiai suardoma pajėga tautos eg
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zistencijai nelaisvėje. Su tuo lietuvis dar
gali būti gyvas, išlikti savaimingas, vėl
atsistoti ir laisvę atgauti”.
“Tai yra stipriausias mūsų tikėjimo ir
ateitimi pasitikėjimo pagrindas, gal ir vie
nintelė viltis” (. ir v. p. 305, D. su L
p. 357).
Herojus liko namuose

Pagrindinis lietuvių tautos kovos dėl
laisvės laukas buvo ir tebėra okupuota
Lietuva.
Šis pats esminis ir svarbiausias lietu
vių laisvės kovos sampratos dėsnis, ro
dos, nėra reikalingas nei įrodymo nei įti
kinėjimo. Jis buvo teisingas prieš 30 me
tų ir jis tebėra teisingas šiandien.
“Dar nebuvo sugalvota, ir tur būt ne
bus jokios realios Lietuvos laisvinimo
sampratos”, rašo B. Raila, “kol jos dės
niuose ryškiai neiškelsim ir nepripažinsim tautos kamieno, tėvynėje gyvenan
čios tautos pirmumo.”

“Iš tolimų ir svetimų pagirių žiūrint,
patinka mums ar nepatinka tenykščio gy
venimo socialinė ir ekonominė raida, jų
nuosavos ar primestos idėjos, skirtinga
psichika, kitoniškos negu mūsų pasaulė
žiūros, — bet kol lietuvių tauta savo že
mėje išlaikys pakankamai svarų kūną ir
patriotinę dvasią, ji yra ir bus svarbiau
sia jėga, vienintelis kietas pagrindas, pa
tikimiausias laidas; lemiantis veiksnys
laisvei iškovoti ir išlaikyti, kai tik tam
susidarys palankios tarptautinės sąlygos”
(V. ir v. p. 293).
Herojus liko namuose, kaip kartą reikš
mingai pastebėjo Vasario 16 Akto signa
taras Mykolas Biržiška.
Su šiuo tautos pirmumo dėsniu lietu
vių laisvės kovoje neatsiejamai surištas
klausimas nuolatinių ir pastovių politinės
išeivijos ryšių su okupacijoj gyvenan
čia tauta. Tokie ryšiai ne tik svarbūs,
bet būtini, norint kad toji laisvės kova
būtų sėkminga, naši ir paveiki.
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Suprantama, kad klausimas politinės
išeivijos santykių ir bendravimo su sovie
tinėje priespaudoje tris dešimtmečius iš
gyvenusia tauta nėra lengvai išrišamas.
Kaip B. Raila nurodo, to klausimo kelia
mos problemos yra painios, kupinos sun
kių konfliktų ir nesuderinamų vidinių
prieštaravimų.
“Problema santykių su pavergta tau
ta, su jos kalėjimo viršininkais ir žan
darais nėra greit išsprendžiama ir jau jo
kiu būdu dekretais nesutvarkoma. Tas
klausimas per daug sudėtingas, maišosi
prieštaravimais, nuolatiniais konfliktais,
pelnu ir nuostoliu. Nėra ir nebus čia vie
no kelio, o daugybė kelių ir kryžkelių (D.
su 1. p. 263, 363).
Todėl nenuostabu, kad ypač pastarai
siais keleriais metais, “mes visai susimaišėm tarp tokių aiškių sąvokų, kaip iš
eivijos su tauta santykiai, ryšiai domėji
masis, bendravimas ir su okupantu bend
radarbiavimas. Viskas mum pervien”. (d.
su 1. p. 267).
“Nesusigaudėm, kol visai pasimetėm ir
kol visa sovietinės Lietuvos pažinimo ir
su ja santykiavimo problema galutinai iš
sigimė. Iš vienos pusės — pasimetimas
vertybėse ligi Lietuvos nepriklausomybės
suspendavimo”, pasibaisėtinas naivumas,
pasyvus esamos padėties priėmimas, oku
panto propagandos palaikymas ir ar net
aiškus talkininkavimas priešo interesams,
nežinia, už rublį ar už dyką, iš “idea
lizmo”.

vis kokios nors kitos galingesnės jėgos”
(d. su 1 p. 425).

Gyvųjų didvyriškumas
“Užsienio lietuvių sąmonę, rašo B. Rai
la “Dialoge su lietuviais”, jų galvojimą,
nuotaikas, sprendimus ir ateities “plana
vimus”, veikia ir formuoja nebe viena ir
dvi, bet “trys Lietuvos”.
“Pirmiausiai tai nepriklausomybės lai
kų Lietuva, pasilikusi vėlesniosios išeivi
jos atsiminimų vizijoje, Lietuva, kurios,
kaip savaime aišku, šiandien nebėra ir ko
kios, tur būt, niekada nebebus”.
“Antroji tai šiandieninė Sovietų Rusi
jos užgrobta ir aneksuota provincija, va
dinama LTSR, kurios veidą savo raudo
nom spalvom išdažo oficialioji sovietinė
propaganda ir kurios likimą rikiuoja lietuviškai-rusiškai mišri Lietuvos komunis
tų partija — tiek, kiek Maskva ją įpa
reigoja tam tikroje teritorijoje vykdyti
sovietinės imperijos uždavinius”.

“Ir pagaliau “trečioji Lietuva” — ta
“neoficialioji realybė”, vadinamasis tau
tos kamienas ir “pamatinis akmuo”. Tai
lietuvių tautos dauguma savo tėvynėje,
jos tikrasis dabartinis gyvenimas, jos įstangumas iškęsti sovietinės okupacijos le
teną, prisitaikyti prie smurtu užkrautų
reikalavimų ir sąlygų, ryžtingumas dirb
ti, kurti, gintis, atlaikyti, esamoje sant
varkoje užimti ne kiek galint stipresnes
pozicijas, išlaikyti tautinę dvasią ir tau
tinės kultūros stilių, labai intymiai ir
“Iš kitos pusės — būkiausias užsikir atsargiai galvoti ir svajoti apie tautos
timas, aklina “emigrantiško geto” izolia laisvės ir nepriklausomybės susigrąžini
cija, neigimas bet kokių santykių išlai mą, kada ir jeigu tam atsiras palankes
kymo su Lietuvos visuomeniniu gyveni nės sąlygos...”
mu, taipgi ne mažiau naivus įsivaizdavi
mas, kad kadangi nieko negalima ir vis
“Tos “trys Lietuvos” ir jų vizijos ne
kas pavojinga, tai ir nereikia nieko da tos pačios ir nevienodos. Jom susikalbėti
ryti, nesusitepti, neišduoti šventų princi nelengva, susiprasti kartais jau labai sun
pų, o tik sėdėti ir laukti, kas pagražin ku. Dėl jų skirtingumų kyla visos didžio
tai vadinama “kovoti”, kol įvairūs mūsų sios mūsų dramos, diskusijos, skausmai,
Laisvės ir Išlaisvinimo komitetai Lietu nesusipratimai, kaltinimai ir smerkimai,
vą išlaisvins, o jeigu ir ne jie patys, tai nebeišderinami prieštaravimai ir tikros
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bei tariamos išdavystės.” (D. su 1. p.
435).
B. Raila neturi jokių iliuzijų dėl tik
ros padėties okupuotoje Lietuvoje.
“Bolševikinė kremlinė sistema, kiek ji
su laiko tėkme šiaip ar taip būna privers
ta kisti... vis kiečiau veržia rusiškos tiro
nijos virvę mažina, silpnina, naikina,
stengiasi su šaknim išrauti mūsų ir kitų
sovietinių tautų laisves ar tuo labiau jų
valstybinės
nepriklausomybės
idėją.
Kremlius toli ir giliai užsimojęs ištrinti
Baltijos tautų individualybę verčiant jų
kraštų gyventojus ko skubiau pasikeisti
dvasiškai, tapti Sovietijos kosmopoliti
niais piliečiais su vyraujančia rusų kal
ba praktikoje”. (V. ir v. p. 185).
Tačiau net ir po trisdešimties metų
žiaurios, beatodairinės sovietinių okupan
tų priespaudos už kompartijos ir sovie
tinio režimo fasado matome išlikusią gy
vą tautą.
“Stabdydamos Kremliaus rusifikacijos
planą tėvynėje blyksteri lietuviškos lieps
nelės, tyros ir intensyvios. Naujoje so
vietinės Lietuvos jaunimo kartoje po niū
ria ir slogia totalistinio režimo pluta gai
viai bręsta lietuviško patriotizmo duona
ir druska... iškankintų ir prislėgtų lietu
viškų sielų gelmėse vyksta kažkas labai
naujo... Laisvės alkis visoje tautoje nuo
kultūros kūrėjo ligi kolchozo vergo.” (D.
su 1. p. 156, 369).
Tai, anot B. Railos “pavergtoje Lietu
voje pasireiškiantis gyvųjų didvyrišku
mas, tai toks pat, jeigu dar ne gilesnis,
nes sunkesnis heroizmas yra tvirtai iškęs
ti pralaimėjimą, atlaikyti nevilties slėgimą,
nelaisvę ir persekiojimus, susilieti ko glaužiausiai su tautos kamienu, ginti ir kelti
tautos garbę, intymiausiu būdu padėti tau
tinio savarankumo siekiui visom įmano
mom priemonėm — iš pogrindžio, šeimo
je, kasdieninėse gyvenimo pareigose, net
per okupanto institucijas. Herojai ne tik
tie, kurie garbingai žuvo, bet ir tie, kurie
tėvynės neišdavę, išsilaiko gyvi ir tvirti
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savo žemėje... O juk tik gyva tauta gali
atgauti laisvę ir per kietą, sunkią ir at
kaklią kovą nublokšti vergijos jungą.”
(D. su l.p. 423).
Šitaip nuostabiai išsipildė tidžiojo lie
tuvio patrioto ir kovotojo Mykolo Biržiš
kos dar anais neviltingais stalininio tero
ro metais giliai išmąstyti pranašingi žo
džiai: “Pagrindinį vaidmenį visuose reika
luose suvaidins žmonės, kurie liko Lietu
voje... Tauta pagimdys ir duos kietai už
grūdintų, tautiškai susipratusių ir aštraus
proto žmonių. Kaip ugnis nuvalo geležies
rūdis, taip kančia ir pavojai tvirtina žmo
gaus dvasią, ją pagilina ir suaktyvina”.

Mums nėra kito kelio
Sovietų okupacijoje išaugę ir tautos
nelaisvės ir jos kančių užgrūdinti nauji
žmonės tėvynėje praalko laisvės.
“O kuo mes,” klausia “Dialogo” au
torius, “laisvas rankas turėdami ir pasku
tiniais elgetom nebūdami, prisidedam tą
skausmingą laisvės alkį pasotinti, išalku
sius nors truputį pamaitinti, išbadėjimą
sušvelninti?” (D. su 1. 359 p.).

“Atsiribojimas, nieko nedarymas, kadanti... viskas negalima, nieko neleidžia
ma, ryšių su tautos branduoliu ir kamie
nu visiškas nutraukimas, išeiviškų salų
vietiniuose akiračiuose užsisklendimas nė
ra nei kova, nei nauda, nei parama tau
tiniam reikalui. Savo pačių negalią, su
gniužimą, sumizemėjimą ir dažnai tikrojo
idealizmo užgesimą, vengdami brangesnių
aukų laisvės bylai, mes stengiamės prideng
ti ir išsipirkti bekompromisinio patriotiz
mo deklaracijom, begaliniu griežtumu ir
priesaikom “kovoti dėl laisvės ligi pasku
tinio kraujo lašo”, iš tikrųjų — neduo
dami jo nė lašo. Tai retorika, kurios mū
sų pikta pamotė istorija tikriausia neva
dins nei kova, nei net politika” (D. su 1.
443, 444 p.).
“Jeigu mum rūpi tikrąją Lietuvą pa
žinti, tautos likimo raidą suprasti ir jai
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padėti sunkioje
išsilaikymo įstaigoje,
man rodos, nėra kito kelio, kaip tik į
tą visą sudėtingą reikalų pynę žvelgti re
zistentiškai. Vadinasi — aktyviai, “kovo
tojiškai”, rizikingai ir pavojingai; vadina
si — taip nuo ko nupratom ir pamiršom,
į ten, kur mūsų dvasios kokybė labiau
siai sueižėjo... Tai reiškia ugdyti jėgas ir
telkti lėšas palaikyti santykiui su lietu
viais patriotais, padėti tautos savigynai ir
tautiniam pogrindžiui, su juo mainytis
dvasinėm ir kultūrinėm vertybėm. Tai
pats sunkiausias, daug atsargumo, išmin
ties ir aukos reikalaujantis būdas. Ir pats
svarbiausias. Visa kita — tik konjunktū
riniai priedai, tik kačių ir pelių žaidimai,
dažniausiai vien tuščios deklamacijos”.
“Liaukimės teisintis ir aiškintis, kad
tai pavojinga ir negalim. Rezistentiškai
žiūrint, tai kaip tik reikalinga ir būtina,
kadangi pavojinga ir negalima” (D. su 1.
p. 437).
B. Raila mano, kad “pirmasis žingsnis
į sovietinės Lietuvos išlaisvinimą tai bus
sunki ir atkakli kova už jos gyvenimo Ii
beralėjimą. Reikia išmokti tą procesą ma
tyti, suprasti ir protingai padėti. Tai
prieštaravimų procesas. Bet kas jo nesu
pranta, tegu nesikiša į “kovą”, nes nieko
nepadės, tik pagadins.”
Patys laisvieji lietuviai turi primiau
šia “ramiai ir nuosaikiai”, spręsti, kokius
ryšius su tauta plėsti, kokie būtini ir svar
bus jai išlikti ir kokie reikšmingi lasisvės
kovų pasirengimam.
“Jeigu bendravimas tebūtų įmanomas
tik Lietuvos okupanto ir sovietinės Lie
tuvos kvislingų nustatytom sąlygom, tik
vienpusis ir tik vieno partnerio naudai,
tai jis tikrai bus žalingas, nepatvarus,
trumpalaikis, išeivijai beprasmiškas, tau
tai neįdomus. Dėl to negali būti dviejų
nuomonių.”
“Niekas kovos nelaimėjo prisitaikyda
mas prie priešo nustatytų sąlygų ir leidi
mų. Niekas dar nepasiekė ir nepasieks per
galės, kovodamas tik taip ir tiek, kiek

priešas malonėja leisti” (D. su 1. 375, 410,
411 p.).
Viena vienintelė viltis
Mėgindamas iš naujo persvarstyti ir
nustatyti tikslingesnę ir paveikesnę Lie
tuvos laisvinimo kovos sampratą B. Raila
siūlo laisviesiem lietuviam nuo gynimosi
prieš sovietinių “bacilų” ir tikrų bei ta
riamų agentų infiltraciją užsienyje perei
ti į puolimą, į humanistinių ir liberali
nių idėjų penetraciją anapus uždangų, pa
čioje “lokio” oloje.
Tokia mintis neliko nepastebėta rau
donųjų Vilniaus valdovų ir, matyti, šukė
lė jų tarpe tokį nerimą, jog Sniečkus bu
vo priverstas XXIV sovietų kompartijos
suvažiavime Maskvoje viešai iškelti buržu
azinių nacionalistų naujos, gudresnės tak
tikos pavojų.
Humanistinė idėja sovietiniam okupan
tam atrodo žymiai pavojingesne už tarp
kontinentinę vandenilinę raketą.
Užtat B. Raila ragina laisvuosius už
sienio lietuvius, “išnaudoti kiekvieną pro
gą savo tautiečius tėvynėje “jaukinti” prie
laisvos ir nepriklausomos Lietuvos idea
lo. “Jaukinti ir šildyti, kad toji “nūdie
nė” padėtis nėra amžina, kad mes visi su
ja nesutinkam ir nesutiksim, kad mūsų
tautos valia atsilaikyti, atsitiesti ir laimėti
yra laisvės vilties pagrindas ir kad išeivi
jos valia padėti savo senajai tėvynei dar
nėra išblėsusi”.
“Tai mūsų pareiga ieškoti ir rasti dau
giau savo “šnipų” anapus uždangos, dau
giau ir giliau infiltruoti savo “agentus”,
sustiprinti išardytą ir dezorganizuotą Lie
tuvos dvasinės kovos frontą. Aišku neuž dolerius, kurių neturim ar gailimės, bet
idealistine Lietuvos laisvės tikybos galia”
(D. su 1. p. 348).

Negrįžtamai išeiti Lietuvos keliu
Savo “Versmių ir verpetų” akimirks
nių kronikų rinkinio pabaigoje B. Raila
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papasakoja tokį jo susapnuotą sapną apie
lietuviškos rezistencijos atgimimą:
“Laiko ratam riedant, naujom lietuvių
kartom užaugant, blaiviau žvelgiant į pa
saulinę tikrovę, kitaip ir kitas suvokiant
vertybes, kurios per ilgą juodą naktį už
tikrintų lietuvių tautos išlikimą ir bran
dintų laisvės atgavimo viltį, man sapnuo
jasi, kad atgimimas nebus tik išmeldimas
stebuklo, ir nauja srovė pagaliau pajėgs
iškristalizuoti ne užvakarykščių, bet da
bartį atitinkančią lietuvių tautinės rezis
tencijos doktriną, kuri sutelks ir sujungs
dvasinius, kultūrinius, politinius ir eko
nominius mūsų tautinių pagėgų reiški
mosi pradus”.
“Ir tuomet susikurs Lietuvių Rezisten
cijos Taryba. Iš šiapus ir net visai slap
tai iš anapus”. (V. ir v. p. 348).
Tuo tarpu tai, deja tik sapnas, tik mū
sų vargano politinio išeiviško gyvenimo
įvykių stebėtojo ir kronikininko vizija ir
svajonė.
Tokia mūsų gyvenama politinė realy
bė, teigia B. Raila, mums tepalieka vieną
vienintelę viltį, vieną vienintelį viso pasau
lio ir visų laikų tikrųjų revoliucininkų pa
tyrimą — kovoti dėl laisvės be leidimų,
be sąlygų, be skatinimų ir paramų, be pa
laiminimų ir turizmo vizų, aukoti savo
asmeninę laimę ir gyvenimą, grimsti į gū
džiausią rezistencijos pogrindį, niekada,
niekada ir niekada nepasiduoti. Ir kant
riai laukti ir rengtis ir tikėti... Tik taip
laimėdavo kovą visų pavergtųjų tautų
laisvė...”
“Nepriklausomybės niekas niekada ne
gauna, kai tokio klausimo nekelia, o kas
svarbiausia, jei dėl tos nepriklausomybės
nekovoja”.

“Tik arabai Alžire gavo. Tik Mau Kenyjoje kovodami gavo. Niekad ir niekam
nebūna “realių vilčių”, jei kas patys sa
vo ateities nečiumpa už ragų. Viltis —
tai tik įkvėpimo eteris. Realiom jos virs
ta tik įgyvendinimu per tikrą kovą”. (V.
ir v. p. 235, 239).

*

*

i

Svarstydamas “Dialoge su lietuviais”
tikros kovos dėl laisvės prasmę B. Raila
prisiminė vieną Vinco Krėvės simbolinį
veikalą “Likimo Keliais,” skirtą ilgam ir
vingiuotam lietuvių tautos likimui pavaiz
duoti. Tai amžių legenda apie liaudies ber
nelį Vincą Vaišvilį, kuris svajojo prikel
ti gyvenimui lietuviškos genties karalių
žvaigždikį, ir kuris apie šią savo paskir
tį aiškino vaidilai išminčiui Ragaliui:

“Kad protėvių mūsų vėlės drįstum
pamatyti,
Turim pamilti laisvę, pažadėti ją
mylėti
Amžinai, amžinai...
Ne vien tik žodžiu, bet ir darbais...
Ne vien tik kalbėti, bet gyventi
Ir mirti dėl jos...”

Prieš keletą metų savo paskaitose Los
Angeles, Chicagoje ir New Yorke, B. Rai
la kėlė ir aiškino klausimą “Kova dėl lais
vės: kas tai būtų? ” Dabar, baigdamas sa
vo dialogą su lietuviais jis vienu giliai
išmąstytu ir išjaustu sakiniu išryškina ir
išsako visą tos kovos paskirtį, jos turinį
ir jos likiminę prasmę:

“Kova dėl laisvės, tai visų mūsų va
lingas nusistatymas, ryžtingas siekimas
laisvės savo tautai ir nepalaužiamas jos
reikalavimas, kada pagaliau visų dvasinių
pajėgų degimas iškyla iki tokios aukščiau
sios įtampos, jog akimirkai priartėjus
žmogus pajunta prasmingą neišvengiamu
mą — “negrįžtamai išeiti Lietuvos keliu”,
laimėti ir mirti už savo idealą”. (D. su
1. p. 524).
Ne vien tik kalbėti, bet gyventi dėl
Lietuvos, Lietuvos keliu negrįžtamai eiti
ir laimėti ar mirti dėl jos — tokia yra
B. Railos “Dialogo su lietuviais” pagrin
dinė tema, vedamoji mintis ir galutinė iš
vada.
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"Modernus menas nemiręs"
Tai skelbia ūsuota Mona Lisa

t.n. Diana Gelažiūtė
Dvidešimtojo šimtmečio “modernus
menas” — ar tai būtų Matisse vaikiškas
paveikslas ružavo kambario ir stalo, arvisiškai abstrakti spalvų jūra sienos didu
mo drobės fone — buvo ir dar yra la
bai ginčytinas dalykas vakarų pasaulio
kultūriniame gyvenime. Nors ir dabar vi
suomenė yra šiek tiek susigyvenusi su dai
lininkų paskelbta “išraiškos laisve”, ir kai
kuriems žmonėms modernus menas tapo
priimta, nors gal ir ne visai suprantama
“blogybė”, reikėtų atsižvelgti į priežas
tis, kodėl jis išsilaikė, kodėl vystėsi, kei
tėsi, šakojosi, bet negražino mums tą re
alistinių portretų, nature morte ir gamtos

vaizdelių, kuriuos daugelis tik ir pripažįs
ta kaip meną.
Mano supratimu, yra dvi pagrindinės
priežastys, kodėl modernus menas, susi
dėjęs iš įvairių ir dažnai besikeičiančių
srovių, dar tebegyvuoja. Pirmutinė būtų
— kiekvieno modernaus kūrinio vidinis
patrauklumas individualiams žiūrovams.
Nežiūrint tai, kad ten tikrai būtų tik
“kleckai” ar spalvuotų brūkšnių mišinys,
kiekvienaas žmogus gali rasti tokiame pa
veiksle tam tikrą jį asmeniškai paliečian
čią nuotaiką, arba išreikštą jausmą. Tam
tikras spalvų suderinimas, linijų ritmas
ir bendras kompozicijos judėjimas suke111
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lia žmoguje ne mažiau estetinio pasigro statyti “Dados” filosofinius bruožus, pa
žėjimo, kaip ir gražiausiai, atidžiausiai sirinkau tai padaryti aprašant Marcei
nutapytas realistinis gamtos vaizdelis. O Duchamp, šios srovės žinomiausio meni
šis labai sunkiai išaiškinamas, bet labai ninko kūrybinį vystymas}.
aktualus estetinis elementas ir sulygina
“Dada” judėjimas įsisteigė Zuriche 19tokį kūrinį kaip Picasso “Guernicą” su
16 m. Jis aprėpė dramos, muzikos, poe
DaVincio keistai nusišypsojusi “Mona Li
zijos bei dailės sritis. Tristan Tzara ir
sa”.
Hans Arp buvo pirmieji, kurie aiškino
Antra priežastis, kuri išaiškina moder “Dada” filosofiją, būtent, kad visa tai, kas
naus meno išsilaikymą, tai yra moder anksčiau buvo pripažinta kaip aukštasis
nių dailininkų ir skulptorių sugebėjimą ar klasinis menas, nustojo reikšmės. Jie
iškelti savo kūrybines pastangas į inte pareiškė pasibiaurėjimą vidurinės kla
lektualinius, filosofinius skliautus. Beveik sės kultūriniu idealizmu ir smerkė vadi
kiekviena naujai iškilusi dvidešimto šimt namo “pripažinto” arba “gero” meninin
mečio meno srovė remiasi kokia nors fi ko garbinimą. Dar gilesnis buvo jų nusi
losofija, kurią tos srovės menininkai iš vylimas žmogumi kaip protaujančiu, mo
aiškina ne vien savo dailės ar skulptū raliu gyviu. Nežiūrint tai, kad šie meni
ros kūriniuose, bet ir savo raštuose, bei ninkai buvo aukšto mokslo ir išsilavini
knygose. Surrealizmas, pavyzdžiui, buvo mo žmonės, jie pasidavė tokiam pesimiz
tiesiog paskelbtas, kai Salvatore Dali, drau mui ir nutarė išspręsti tį problemą kul
ge su savo kolegomis išleido “Surrealist tūrine savižudybe. Su gilia ironija, jie
Manifesto” 1924 metais. Šis leidinys aiš skelbė pasauliui, kad iš atmatų bet kaip
kino, kad surrealizmas ėmėsi, naudojosi suliptintas “collage” buvo didelis meno
psichologijos mokslo ir ypač Sigmund šedevras. Tas pats “Dada” vardas buvo iš
Freudo suformuluotomos idėjomis ir prin rinktas, kad pajuokti meną. Tai buvo
cipais. Be to, į šį judėjimą daugelis žiū prancūziškas žodelis rastas bet kur atvers
rėjo kaip į kokią politinę organizaciją, nes tame žodyno lape.
ši grupė menininkų buvo grynai komunis
“Dada” srovė, kurios tikslas buvo su
tinė. Todėl, surrealizmas, įleidęs savo jau naikinti visus meno žanrus, pati išnyko
nas šaknis į mokslines ir politines sfe 1922 metais. Logiškai, kad atsiekti šį tiks
ras, galėjo semtis iš jų gyvybės ir pavir lą, ji turėjo pati žūti. Sakytume, kad “Da
šutiniai išlikti kaip tapybos ir skulptūros da” buvo grynai farsas, beprotystė. Iš da
žanras.
lies tai teisybė. Tačiau, meno kritikai ir
istorikai nenurašo jos į kultūrinius nuos
Kad toliau paaiškinti ir pailiustruoti
tolius. Dabar, gerokai laiko praėjus, gali
įvairių modernaus meno judėjimų bazavi
mosi ant mokslo ir filosofijos, kad pasi me matyti, kad iš šios srovės — nors
gal ir neteisioginiai — išsivystė kiti ju
teisinti ir apsiginti nuo kartais pasipikti
dėjimai, įskaitant surrealizmą. “Op Art”
nusios visuomenės, norėčiau kiek plačiau
panagrinėti labai trumpą amžiumi, bet ir mechaninį meną. Bet be to, “Dada”
šiuo atžvilgiu reikšmingą “Dada” srovę. menas buvo konkreti išraiška dviejų mo
Tokia analizė būtų ypač naudinga, nes ga dernių filosofijų, būtent existentializmo ir
lėtume žiūrėti į modernųjį meną grynai nihilismo. O šis faktas nemažiau, kaip kas
iš jo intelektualinio, filosofinio pagrindo kitas išgelbėjo šį judėjimą iš vispusiškos
pusės, neatsižvelgus visai į estetinio pa istorinės pražūties.
sigrožėjimo reikalą, kurį “Dada” judėji
Marcel Duchamp yra vadinamas “Da
mas visai nepripažino. O kad aiškiau pri dos” “dvasios vadas”, ir kad suprasti šios
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srovės filosofiją, reikia suprasti šio memenininko asmeninius įsitikinimus.
Du
champ žiūrėjo į gyvenimą kaip į kokį kvai
lą, bereikšmį juoką, kurį nėra verta steng
tis suprasti. Kaip ir filosofas Descarte, jis
jautė, kad žmogus yra vienišas, izoliuo
tas ir beveik nepakeliančiai bereikšmis. To
dėl, jis stengėsi šalinti iš savo gyveni
mo ir kūrybos dvasios arba jausmų pasi
reiškimą.
Duchamp reiškėsi daugiausiai skulptū
roje — bent taip jis skirstė daugumą iš
savo “kūrinių”. Tikrumoje, tai buvo ne
kūriniai, bet jo paties vadinami “ready
mades” arba, lietuviškai išvertus, “ga
tava” skulptūra. “Ready-mades” buvo pa
prasti kasdieniniai dalykai, įrankiai, pa
imti iš paprasto, kasdieninio konteksto ir
įstatyti parodoje kaip meno šedevrai. Du
champ “ready-made” kolekciją sudarė dvi
račio ratas, paukščio narvelis, rašomos
mašinėlės viršelis, drabužių pakabyklis,
kastuvas, stiklinė kapsulė, kurioje randa
si penkios uncijos Paryžiaus oro, ir ži
nomiausias iš visų, “La Fountaine” —
toiletinis puodas. Dar didesnį pasityčioji
mą Duchamp reiškė savo “reciprocal rea
dy mades”, būtent, prosinimo lenta, pada
ryta iš Rembrandto reprodukcijos ir “Mo
na Lisa” reprodukcija, ant kurios jis užpaišė ūsus.
Ką šiais kūriniais norėjo Duchamp pa
sakyti? Jis kaip “Dados” vyriausias ats
tovas, tikėjo, kad menas buvo žuvęs, be
reikšmis. Tad, šie daiktai, jo supratimu,
buvo to pačio lygio, kaip amžiais pripa
žinti meno kūriniai. Jis skaitė, kad juo
estetinio pasigrožėjimo ar pasibiaurėjimo
jo kūriniai suteikia stebėtojams, juo ge
riau jis bus įrodęs visuomenei šį nihilis
tinį įsitikinimą.
Duchamp teisina savo “ready-mades”
ir existentialistu filosofų galvosena. Jo
aiškinimu, žmogui pasidarė neįmanoma

kūrybingai mene pasireikšti, kadangi
mokslas ir technolofija dominuoja moder
nųjį pasaulį. Anot Duchamp, “ready-ma
des” yra simboliai tos tuštumos, kurią
sudarė ši gyvenimo mechanizacija.
Šis žmogaus pasitikėjimas technologi
ja ir priklausomybe nuo mechaninių prie
monių toliau reiškiasi Duchamp tapyboje
ir sulipintuose “collages”. Pavyzdžiui, jo
paveiksle, “Nuotakoje”, moters kūnas yra
pavaizduotas naudojant mašinos dalių for
mas. Šis kūrinys išreiškia menininko įsi
tikinimą, kad žmogus yra bereikšmis ir
bevalis.
Kiti Duchamp kūriniai buvo patys tik
rumoj mašinos. Jis vadino juos “rotoerreliefs”. Tai buvo apskritos, įvairiai deko
ruotos plokštelės, kurios sukosi keliais
greičiais ir sudarė tam tikras iliuzijas. Jis
šiuo būdu norėjo įrodyti, kad pramonė bu
vo tikrai užgniaužusi meną ir, kad jis
drauge su kitais dadaistais skelbė pasau
liui tik liūdną teisybę — kad menas vi
sais laikais, bet ypač dabartyje, yra apga
vystė.
Atidžiau nepažiūrėjus, “Dada” atrodo
tikrai gal pati keisčiausia, kvailiausia ir
bereikšmingiausia iš dvidešimtojo šimtmečo meno srovių. Tačiau, ir penkiasdešimt
metų praėjus, ji šiandiena yra kartais mi
nima, kadangi joje yra įausta daug filo
sofijos. Ar tai yra geras ar blogas dadalykas, kad dabartinis menas taip glau
džiai rišasi su mokslo ir filososfijos sriti
mis, ar modernaus meno didelis subjek
tyvumas ir kreipimasis į žmonių indivi
dualius jausmus ir pasigrožėjimus yra ge
ras ar blogas reiškinys — tai nėra mano
tikslas atsakyti. Bet, kad šitos dvi mo
dernaus meno ypatybės padėjo jam gy
vuoti ir klestėti — tai yra mano asme
niškas ir daugelio meno istorijos nagrinė
tojų ir kritikų įsitikinimas.
1971 m.rugs. 15 d.
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Lietuvio išeivio jėga
Fil. Algis Zaparackas

Kiekviena tauta, maža ir didelė, turi
savo valdžią ir teisinius nuostatus, kaip ta
valdžia yra išrenkama ar sudaroma. Kiek
viena grupė, ar ji būtų religinė, rasinė,
skirtingo technologijos pažangumo laips
nio, reikalauja kokios nors valdžios, for
mos, tvarkos. Kaimynų kėslai iššaukia
reikalą grupei organizuotis, kad galėtų sa
ve apsiginti, panaudojant savo žmones
vienus apsaugai, o kitus net puolimui, jei
iškyla reikalas. Valdžia palaiko taiką ir
išleidžia nuostatus ginčams taikiu būdu
išspręsti. Be valdžios autoriteto nebūtų
įmanoma įvesti tvarką ir taiką ne tik savo
grupėje, bet ir reguliuoti ryšius su kai
mynais.
Valdžių yra įvairių. Valdžios funkci jos
gali būti siauros arba plačios, specifiniai
tikslai: švietimas, teisė, ekonomijos ge
rovė, rūpinimasis vyresnio amžiaus žmo
nių gerove, valstybės apsauga ir t. t. Val
džia ar asmenys gali elgtis pagal valdžios
autoriteto nurodymus, pagal konstituciją.
Toks autoritetas gali būti panaudotas ma
žumos naudai. Paprastai, mažuma nusilei
džia daugumos labui.
Valdžios vystymasis ir jos autoritetas,
funkcijos, valdžios reakcija į pavaldinių
nuomonę galima vadinti politika. Trum
pai tariant, politika ir valdžia prasideda
nuo policijos administracijos, kuri, saugo
žmonių teises pagal konstituciją ir tęsiasi
įvairiomis kitomis formomis iki tarptau
tinių santykių palaikymo su kitomis vals
tybėmis.
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Jėga gali būti panaudota esant reikalui.
Politikoj jėgos reikšmę galima apibūdinti
“butelio pavyzdžiu” Į butelį supilti vaistai
yra laikomi sandėly ir naudojami tada ir
tik tiek, kiek reikia. Politinės partijos ar
grupės, taip pat sukaupia politinę jėgą ir
ją panaudoja tada, kai iškyla reikalas.
Žmogus turi arba neturi tos jėgos. Politi
nių partijų, darbininkų, kariuomenės, pra
monininkų vadai paprastai turi didžiulę
politinę jėgą.
Lietuviai politiniame gyvenime

Lietuviai, atvykę į naują kraštą, įsikū
rę ir pasitenkinę savo kasdieniniais gyve
nimo rūpesčiais, po kiek asimiliuodamiesi
į krašto gyvenimą, pradeda domėtis politi
ka ir siekia įgyti jėgos, kuri atneštų jiems
laimėjimą. Visa eilė etninių grupių JAV
jau yra perlipę šį slenkstį ir pasiekė aukš
tesnių politinių postų ir įgijo tam tikrą
autoritetą.
Daug kartų lietuvių visuomenininkai
kėlė klausimą, kada išrinksime lietuvį se
natorių, kongresmaną, teisėją žymesnį pa
reigūną. Sunkus yra atsakymas, nes mūsų
norai, gal ir geri, bet nepamirškime, kad
prieš pasiekdami laimėjimą, turime turė
ti jėgą, kuri nugalėtų kitas jėgas. Tačiau,
neišskyrus net lietuviškos Chicagos, netu
rime gyventojų daugumos, kuri galėtų do
minuoti balsuotojų skaičių. Mes neturime
nemažų skaičių teisininkų-advokatų, ku
rių professija politikoj dominuoja ir yra
svarbi. Lietuvių išeivijos mokslo koncen-
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tracija buvo į griežtuosius mokslus. Mes trečiosios kartos lietuvių kilmės ameri
neturime finansininkų, kuriems rūpėtų lie kiečių, kurie vienokiu ar kitokiu būdu yra
tuvių politikų jėgų ieškojimai. Šio krašto pasiekę politinių laimėjimų Pennsylvaniprogresyvūs finansininkai, verslininkai ir jos, Massachusetts,© Connecticuto, Mary
darbininkai turi savo sąjungas ir grupes, land©, Michigano, Illinois© ir kitose vals
per kurias sėkmingai plečia savo įtaką į tijose. Daugumas jų laimėjimų buvo pa
politinius sluoksnius. Mes neturime ryšių niekti koaliciniu keliu bei geros stiprios
su mūsų darbininkija, nes lietuvių kilmės pagalbos iš įvairių kitų tautinių politinių
vadų unijose beveik nėra. Mums trūksta
upių dėka.
artimų santykių su kitų tautų grupėmis ir
Atsiras vienas kitas iš naujų ateivių,
jų politinėmis jėgomis. Apskaičiavus vi kuris ateity galės būti kvalifikuotas kan
sus kontaktus, kokius mes teturime poli didatas į politinius postus. Pasisekimas
tiniame gyvenime, tenka prieiti liūdnos priklausys nuo to, kokią jėgą tas lietuvis
išvados, kad dar ilgai turėsime darbuotis, ar lietuvė galės sukaupti savo rinkiminei
kol pasieksime kokį nors politinį laimėji propagandai.
mą Amerikoje.
Lietuvio toks jau būdas, kad jis nori
Negalima nurašyti mūsų antrosios ir iš karto pasiekti viršūnę, o jos pasiekimas

Kur mes išeivijoje esame atsidūrę. Rimtai susirūpinę diskutuoja fil. Vyt. Kamantas, fil. dr. T. Remeikis ir dr. Z. Rekašius.
Nuotr. G. Peniko
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Hera lengvas; reikia pereiti ne tik žemesnę
praktiškąją mokyklą, vietinę partiją, bet
taip pat įdėti nemažai darbo valandų ir
laiko vietinės politikos srityje, kuria ma
žai domisi lietuvių visuomenė. Turėti įta
kos politinėj partijoj reikia lėšų, o tapti
šimtininku keletą kartų per metus nėra
prieinama sąlyga plačiajai lietuvių visuo
menei, todėl nenuostabu, kad finansinė jė
ga dominuoja abidvi Amerikos partijas.
Lietuvis, partijos pakviestas, sutinka
būti kandidatu į renkamą postą. Deja, jam
iš anksto numatomas garantuotas pralai
mėjimas. Lietuvių visuomenė mažai krei
pia dėmesį į lietuvių kilmės kandidatą. Jis
pats ir jo artimi kolegos turi vest visą rin
kiminę kompaniją. Ir dargi lietuvis kan
didatas nusivilia, kad ne tik pralaimėjo,
bet kas dar skaudžiau, — kad nesusilau
kė nuoširdžios lietuviškos paramos, kurios
jis taip tikėjosi.
Lietuvių kilmės politiniai veikėjai, ku
rie yra įsijungę į Amerikos politinių par
tijų veiklą, yra aplenkiami,, kai liečia įvai
rių aukštų politikų (senatorių, kongresmanų, gubernatorių) kvietimus į lietuvių
ruošiamus parengimus — minėjimus. Jie,
nežinodami, kas ta ai' kita grupė yra, daž
nai mandagiai atsisako dalyvauti. Tačiau
jie dažniausiai dalyvauja tuose tuose pa
rengimuose, kurių kvietėjus jie pažįsta,
ar atlygins už politinius patarnavimus,.
Lietuvių dalyvavimas politinių partijų
veikloj yra labai geras ir naudingas reiš
kinys, nes čia jie ne tik gali stebėti ir iš
mokti politinių ėjimų, bet taip pat galima
pažinti, kur ir kas kontroliuoja politines
jėgas. Jėgų pažinimas gali, atnešti dau.gyęb ne tik asmeninių, bet ir politinių lai
mėjimų visai lietuvių visuomenei. Dabar
tinė krašto administracija yra ne kartą atatkreipusi savo dėmesį į dabartinius lie
tuvių išeivius, o kai kuriems jų ir suteiku
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si atlyginimą, kviečiant į aukštesnius pos
tus — administracijoj, atsidėkojant už
lietuvių politinės jėgos pastangas 1968
metų rinkimuose. Ne vienas lietuvis yra
tapęs aukštųjų valdininkų patarėju. Kai
iškyla reikalas, jau yra kanalai, per ku
riuos salima pasiekti ir ištirti, ką dabar
tinė valdžia galvoja apie vienoki ar kitokį
reikalą

Taleri turime ugdyti didesnį skaičių lie
tuviu kilmės politiku, kurie stotu i partijų
eiles, į valdžioj biurus. į krašto teismo in
stitucijas ir būtų renkamu pareigūnų kan
didatai. Jeigu 1968 m. vienos grupės jėga
sugebėjo pasodinti užsienvie gimusį poli
tikos mokslu daktarą aukščiausiame pos
te, ko blogesni mūsų politinių mokslu dak
tarai? Esame margi, kilnūs įvairiu idėjų,
skirtingu ideologiiu, tačiau raskime vie
ningą reikalavime. 1972 metais: Reikalau
kim politiniu vosxu už lietuvių jėgą. Ne
nusiminkime. jeigu pirmas bandymas nepavvktu taip, kaip mes norėtumėm, tačiau
turime derėtis ir reikalauti atlyginimo už
lietuvišką jėga, kurią parodysime 1972
metais. Jau atėio laikas, kad lietuvis būtų
paskirtas į teisėjo postą ar į kitą atitin
kamo rango vietą. 1972 metais negalime
tylėti, turime parodyti ir išreikšti savo
jėgą pozityviai, aiškiai ir naudingai.
Džiugu, kad nemaža mūsų jaunimo ak
tyviai, reiškiasi politinėse partijose ar šių
dienu judėjimuose. Jų patirtis, pažintis, ir
paaukotos valandos turėtų atnešti vaisių,
kuris būtų naudingas ateičiai ir eventua
laus lietuvio prasimušimui į aukštąjį po
litinį postą. Jeigu kitos mažumos galėjo
pasiekti Washingtoną, tai reikia tikėtis,
kad bendromis pastangomis ateis ta die
na, kada ir mes iš Marquette Parko vieno
kioms ar kitokioms pareigoms pasiųsim
lietuvį atstovauti lietuvių reikalams Wa
shingtone.
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Iš dr. Jono Basanavičiaus
“Lietuviškų pasakų”

nusų
tautosaka

DVASIOS, VAIDUOKLIAI IR VELNIAI
Viena moteriškė ėjus keliu. Štai ją ant
kelio užpuolė didelis lietus su perkūnijom.
Ta moteriškė buvus pasikaišius andaroką,
ale jei beeinant vis plakė ir plakė žai
bai taip kad jei net baisu pasidarė, ale
jinai atsiminė, kad pasikaišius andaroką
negalima eiti, nes gali už atlenkimo pasikavoti velnias. Kaip tik ji paleido anda
roką, tai tuoj iš atlankos išpuolė paršas.
Tas paršas pradėjo bėgti, tuojau sužaiba
vo kryžium ir Perkūnas užtrenkė tą par
šą taip, kad tik smala pasileido. Kiti prieš
trenkimą matė, kad į trobą įlėkdavo var
na, o kiti — rainą katiną, kiti — šunį
ir taip toliau, žodžiu sakant, žmonės tvir
tina, kad Perkūnas trenkia velnią, dėltogi perkūnijos laike reikia žegnotis ir po
teriauti, kad nusivyti nuo savęs velnią.
(G. Ginken užrašė suvalk. gub.: Žyvaja
starina” 1894 ,. 487)

Nekursai jaunikaitis, kitiems į bažny
čią einant, į girią eidavo, lyg čionai Die
vą garbinti įjunkęs. Dėl bažnytininkų ne
atleistino viliojimo kartą ir jis su jais sa
vo žingsnius bažnyčion pasuko: per tarpi
nę upę aniems brendant, jis ko ne van
dens viršumi, vos iki kulnų grimzdamas,
perėjo, nes buvo be grieko. Bažnyčioje
pamatė jis jog velnias po vargonais pa

sistojęs, bažnyčioje griešijančius ant jau
čio šikšnos užrašė. Čion jau pilna šikš
ną prirašęs, daugiau ruimo stokodamas,
šikšnos vieną kraštą užsimynė, o kitą kraš
tą su dantimis įsikandęs, bandė šikšną iš
tęsti; ale su dantimis nusprūdęs, su gal
va prieš sieną taip atsidaužė, net vienas
ragas išklydo! Jaunikaitis todėl susijuo
kė, tai velnias ji tuoj kaip pirmutinį ant
pratęstos šikšnos užrašė, tai jaunikaitis,
namo eidamas, jau kaip kiti bažnytinin
kai, negalėjo per upę vandeniu perei
ti, nes buvo sugriešijęs, bažnyčioj susi
juokdamas. (Girdėta Kraupiškijoj Ragai
nės pav.)
Buvo toks gaspadorius, jis turėjo vien
turtį sūnų. Dar pakol jis mažas buvo, tai
dar buvo apvalytas, kaip visi vaikai, o
kaip jis paaugo — namai jų dideli bu
vo, tėvas bagotas — tas vaikinas praėjo
niekuot: išdyko, pradėjo burną nepraust,
nė plaukų nekirpt, nė nagų nepjauti, ir
ko tolyn, to baisyn augo. Jau užaugo į
dvidešimt metų; sako tėvas “vaike, jau
laikas ženytis — važiuok kur pas mergą
ir veskis”. Važiuoja jis ir šen, ir ten —
niekur negauna mergos nes jos nuo jo
bėgdavo neatsižiūrėdamos!” Jau jis bagotą mergą ne gauna. Ale buvo tam pa
čiam kaime neturtingas gyventojas, o tu
rėjo tris mergas; sako tėvas: “jok pas
tas mergas — iš trijų vis viena eis už
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Rytas

nakties nebėra.
su rytu kyla saulė
ir rūkas bijo
saulės spindulių.

rasa dingsta
ryto nepažįstu,
tik saulę
su kuria džiaugsmas
vėl tampa realybe.
rūkas ir rasa apsupa mane,
džiaugsmas dingo
kai diena tapo vakaru
ir vakaras tapo naktimi.

tavęs”. Jis tėvo paklausęs, ir nujojo pas
tas mergas. Ten jie šnekas; ale atvedė vy
riausią dukterį, tai kaip ji pamatė, sa
ko: “vėlyt nusiskandyt, ne už tokio te
kėti!” Tėvas norėtų, kad nors viena ei
tų — dideli namai — atvedė antrą; toji
kaip tik pamatė tą jaunikį spjovė, sako:
“vėlyt pasikart, ne už tokio eiti”. Atvedė
jauniausią: toji galvą pakraipė apžiūrėjo
iš geriausios pusės, sako: “kad apvalyčiau
būtų gražus žmogus kaip visi”. — “Na,
ar eitum už jo?” — “Kodėl ne? Eičiau”.
Susėdo už stalo, pavalgė, atsigėrė, nuva
žiavo, užsakus padavė ir tuoj jau veselia. Prieš veselią nusikirpo plaukus, nusipiovė nagus, nuėjąs grąžei nusiprausė,
naujom drapanom apsirengė, o kad apsi
rėdė — tai jau dailus ponaitis, kad ne
gali atsižiūrėti.
Atvažiavo pas savo mergą, susėdo su
ja už stalo, o kad vyras — kaip kvietka! Ateina anos dvi seserys pažiūrėti
jaunikaičio — pamatę, kad sėdi sesuo su
kokiu dailiu ponaičiu, kad negali atsižiū
rėti! Jau tos seserys užvydėdamos šitai
ir gailėdamos, kad jos už jo nėjo, iš gai
118

1969. 5.

Eglė Aglinskaitė

lesčio ko nenumirė. Jau jos nė į pulką
nevažiavo, kada jie išvažiavo į bažnyčią
vinčiavotis, tuoj viena prisigirdė, antra
— pasikorė. O kadajie po šliubo namo
važiavo atsiveja toks juodas ponas ir sa
ko: “Palauk, stok!”, o tas jaunikis sako:
“Na ką tu man duosi, ko nori?” — “Na
tik palauk”. Tas sustojo. Atėjo tas ponas
ir sako: “Tu gavai vieną — aš — dvi”.
Tas, nieko nesupranta; pons klausia “Ką
tu nori už tai?” — “O ka tu man duo
si?” — “Ar turi krepšį?” — “Turiu —
sako — kur arklius šėriau”. — “Laikyk!“
Tas palaikė, o tas ponas pripylė pilną krep
šį auksinių pinigų ir padėkojo tam vy
rui. O kada parvažiavo namo tai rado
tas mergas negyvas; viena pasikorusią,
kita prisigirdžiusią. O tas pons tai buvo
velnias; kaip tik tos mergos sau pasida
rė galą, tai tas bukis net atbėgo padėkavoti tam vyrui, kad iš jo priežąsties
jos smertį gavo. (Nuo Silvestr. Krantaičio iš Bartininkų užrašė V. Basanavičius)
Pastaba: Perspausdinant pasakas palikta ano
meto (XIX - XX amžių sąvartos) rašyba.
Red.
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musų
pastogėje
AKADEMINIS SKAUTŲ SĄJŪDIS —
SKAUTYSTĖS ATBAIGA

ASS dvasios vadovė
kun. dr. J. Kubiliaus, S. J.,
žodis metinės šventės proga

Akademinis skautybės sąjūdis yra iš
augęs iš skautų- ir buvo pačių skautų su
organizuotas. Todėl jis yra pasisavinęs pa
grindinius skautybės principus: Dievui,
Tėvynei, artimui ir iš dalies yra priėmęs
skautiškuosius veikimo metodus — auklė
jimą ir saviauklą.

Žinant, kad Akademinis sąjūdis yra
lyg atbaiga skautystės, todėl skautybės
principai turėtų organiškai išaugti j su
brendimo ir atbaigimo stovį, kuris patei
sintų visą akademinio skautavimo sąjūdį.
Skautas esmėje yra visuomet auklėjamas;
akademikas skautas, kreipdamas visą sa
vo dėmesį į saviauklą, auklėja. Praktiš
kame gyvenime akademikas skautas ne
tik auklėja savo jaunesnius brolius skau-

tus ir seses skautes kai jį pareigos šaukia,
bet jis kartu stengiasi veikti religiniu, do
riniu ir tautiniu atžvilgiu savo profesijos
ir viešumos aplinką. Būdamas esmėje vi
suomet skautas, akademikas skautas ban
do savo aplinką veikti konkrečiai: šeimo
je, profesijoje, viešame gyvenime. Jis, ži
nodamas saviauklos reikšmę vadui ir ge
ram darbininkui, pradės save brandinti,
ieškodamas savyje padorumo, religinės
stiprybės ir tikro žmoniškumo. Tada, iš
augęs savyje, ieškos konkrečių būdų, kaip
aplinkai padėti pasidaryti švaresnei, žmo
niškesnei*
Šeima yra meilės ir gyvybės šaltinis.
Akademikų kiekviena šeima turėtų spin
duliuoti meilės, vienybės ir santaikos pa
vyzdžiu. Profesija, kuri yra kiekvienam
žmogui uždarbio šaltinis, pas akademiką
skautą ji turėtų pirmoje vietoje atgauti
savo pirmąją vertę, pagelbėti savo arti
mui. O viešas gyvenimas, kuris suteikia
kiekvienam žmogui visokiausio veikimo
galimybes, akademikui skautui turėtų pa
sidaryti kūrybos ir saviauklos laukais.
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Akademinio skautų sąjūdžio
1971 m. vasaros stovykla
fil. Ramunė Kviklytė
Šalta. Per daug skubėdama atlekia žie
ma. Nors kur ne kur dar mėtosi rudens
lapai, jau pradeda kristi pirmos snieguo
lės. Miesto gatvės, spalvingai pasipuošę,
nekantriai laukia Kalėdų senio. Akys už
kliūna už slidžių. Netrukus važiuosime į
žiemos stovyklą.
.... Bet dar taip neseniai buvo anksty
va vasara. Karšta saulė kaitino iki įkyrėjimo. Pievose žydėjo ramunės ir dobilai
Tarp kareiviškai išrikiuotų eglaičių ir vė
sių ąžuolų Chesterton, Indianoje, stovyk
lavo akademinės skautijos nariai. Tai bu
vo antra suvažiavimo pobūdžio stovykla,
kuri mėgino į dalyvių skaičių įtraukti ne
tik akademikus skautus, vyresniuosius,
jaunesniuosius narius, bet ir jų šeimas.
Stovyklą rengė FSS centro valdyba, vado
vavo fil. Edmundas Korzonas, sesių virši
ninkė buvo t.n. Gina Sabaliūnaitė, brolių—
senj. Viktoras Štuopps. Viršininko pava
duotojo pareigas ėjo Vladas Žukauskas.
Finansais rūpinosi fil. Danutė Korzonienė.
Stovyklos — suvažiavimo akademinė
programa buvo įvairi. Ją iš anksto paruo
šė Čikagoje sudaryta programos komisi
ja, kuriai vadovavo filisterės dr. Daina
Variakojytė su Ramune Kviklyte. Į prog
ramos rengimo komisijos darbą
buvo
įtraukta: Antanas Dundzila, Tomas Remeikis, Rimas Vėžys, Andrius Markulis,
Arūnas Krutulis, Daina Baraitė.
Stovykla buvo atidaryta birželio 26 d.
Po pietų, senų ąžuolų paunksmėje, įvyko
fil. Marytės Saulaitytės naujosios knygos
“Viena Saulė Danguje” pristatymas ir hu
moristinės literatūros popietė. Liuda Germanienė apibudino jaunosios autorės M.
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Saulaitytės kūrybą, o iš JAV rytinio pa
kraščio atvykusi pati poetė asmeniškai pri
statė savo poeziją. Reikia pabrėžti kad M.
Saulaitytės “Saulės Takai” yra pirmoji F.
S.S. knygų klubo išleista knyga.
Rimo Vėžio paskaita nors palietė lie
tuvių literatūros lengvąją humoristinę pu
sę, buvo išsami, informuojanti ir puikiai
paruošta. Jaunieji akademikai skautai pa
skaitė reprezentacinius kūrinius iš Lietu
voje rašančių humoristų kūrybos. Pripratusiems prie migdančių literatūros vaka
rų ši suglausta popietė paliko puikų įs
pūdį. Tiems, kurie paprastai literatūros vakarų vengia, ši popietė buvo patrauklus
paskatinimas literatūriniais vakarais susi
domėti.
Sekmadienio ryte fil. dr. Stepas Matas
ir fil. Irena Kairytė pateikė sudėtinę
griežtųjų mokslų paskaitą. Nors rengiant
programą buvo prisibijoma nuobodžios
Stepo metalurgijos ir Irenos elektroninio
mikroskopo, dideliam jaunimo būriui ši su
dėtinė mokslinė paskaita buvo labai įdomi
ir naudinga.
Sekmadienio popietėje fil. dr. Vytautas
Černius pravedė eksperimentinį vaizdinį
pašnekesį apie šių dienų psichologijos rai
dą. Vakare tėvas A. Kezys parodė savo
suktą filmą “Dvylika”.
Stovyklą aplankė ir A,S.S. dvasios va
dovas kun. Kubilius, S. J., pateikdamas
jaunimui minčių apie besikeičiančią bažny
čią ir religijos įtaką.
1941 m. birželio sukilimo minėjimas
vyko jaukioje atmosferoje, pasikalbėjimo
forma. Įvairių kartų atstovai turėjo pro
gą klausti sukilimo dalyvius juos domi-
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nančių klausimų. Minėjime buvo mėgina
ma pabrėžti akademikų skautų, pavienių
narių įnašas į 1941 sukilimą. Deja, ma
no nuomone, toks pristatymo būdas iš pa
čio minėjimo atėmė orumą. Klausimai
perdaug krypo į smulkmenas, o pats 1941
metų sukilimas pasiliko lyg migloje. Mi
nėjime kalbėtojais bei referentais dalyvavo
V. Statkus, J. Dainauskas, A. Dundzila, R.
Kviklytė ir L. Raslavičius.
Antradienį dvi filisterės — Danguolė
Bielskienė ir dr. Nijolė Remeikienė patei
kė savo minčių apie moterų išsilaisvini
mą “Women’s Lib” judėjimą. Kadangi šio
je stovykloje “vyravo” moterys, tema bu
vo karštai ir griausmingai išklausyta.
Jaunoji karta šiltai sutiko prof. Gor
don Ford, Mažvydo katekizmo į lietu
vių kalbą vertėjo, paskaitą “Senųjų lie
tuviškų tekstų vertimai ir jų lingvistinė
reikšmė”.
Savaitės bėgyje dar buvo jaunimo
svarstybos tema “Mišrios vedybos”, fii.
Liūto Griniaus paruošta paskaita “Kas

yra geras lietuvis.” Gal viena įdomiausių
ir aktualiausių temų buvo apie moralinį
šantažo pateisinimą. Šių svarstybų metu
kun. G. Kijauskas, S.J., pristatė šantažą
iš moralinės pusės, V. Vaitiekūnas — iš
tarptautinės teisės pusės, adv. P. Žumbakis — JAV teisės požiūriu, fil. Romas Kezys kalbėjo apie Bražinskų bylą, prista
tydamas jų tragišką gyvenimą. Pateikė ir
savo įspūdžių iš Turkijos, kur jis buvo
nuvykęs ryšy su Bražinskų byla. Šias
sklandžias svarstybas moderavo fil. Anta
nas Dundzila.
Dr. Tomas Remeikis pravedė dvejas
svarstybas iš politinių-visuomeninių moks
lų srities. A. Gureckas, raudonosios Ki
nijos žinovas valstybės departamente, kal
bėjo apie Lietuvos bylos padėtį JAV-ėse,
kaip Valstybės departamentas supranta okupuotos Lietuvos nepripažinimo klausi
mą. Inž. B. Nainys apžvelgė lietuvių įta
ką Amerikos politinėse partijose ir pa
teikė minčių kaip tą įtaką galime naudo
ti, gindami savo interesus.

Visiems patiko sesės Birutės Dabšienės dainos. A.S.S. stovykla - suvažiavimas liepos 3 d.
Nuotr. G. Peniko
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Ritose politinėse svarstybose fil. V. KaŠtovyklos-suvažiavimo metu vyko senj.
mantas pateikė Lietuvos vaizdą šeštadie Rimvydo Cinkos grafinių dailės darbų pa
ninių lituanistinių mokyklų vadovėliuose. roda.
Dr. Z. Rekašius kalbėjo tema kaip Oku
Akademinės stovyklos programą reikia
puotos Lietuvos spauda žiūri į mus, gy pozityviai vertinti. Tokiame versifikuotavenančius užsienyje.
me suvažiavime sunku surasti auksinį vi
Fil. dr. R. Šilbajoris vaizdžiai, įdomiai, durį, kuris patenkintų visus dalyvius.
patraukliai peržvelgė lietuvių poezijos rai Programos komisija, ruošdama programą,
dą, akcentavo jos perėjimą iš kaimiškos mėgino kaip galima arčiau vidurį parink
į miestietišką poeziją.
ti. Ar tai buvo pasiekta, teatsako patys
Gal aukščiausias akademinės progra dalyviai. Gal būt kai kurios svarstybos
mos punktas buvo Dramos ir muzikos va ir buvo ištęstos ir savo ilgumu įvarė nuo
karas. Vakaro programą išpildė solistai bodulį. Gal į programą reikėjo įtraukti
Birutė ir Rimantas Dabšiai iš Los Ange daugiau jaunimui įdomių aktualių temų.
les ir čikagietis pianistas senj. Alvydas Iš kitos pusės, pats jaunimas neužtenka
Vasaitis. Dramatinę dalį atliko aktoriai mai reagavo į priešstovyklinius raginimus
Stasė Kielaitė, padeklamuodama
ciklą prisidėti prie programos. Gal būt liūdniau
“Lietuva” iš Janinos Degutytės kūrybos, sia, kad, palyginant, negausus stovyklau
ir aktoriai Jonas Kelečius su Leonu Ba tojų skaičius pasinaudojo puikia proga parausku, inscenizuodami rašyt. A. Vaičiu stovyklauti, pabendrauti ir dar protui bei
laičio “Uodą”.
sielai peno pasisemti.

Rūkas -- metinės šventės palydovas
T. n. Lydia Jadviršytė
Vis dar atsimenu tą gražų rudenio va aplenktų. Nors ir romantiška važiuoti per
karą, kai nuostabus rūkas leidosi žemyn, miglas, bet jos nėra vairuotojo draugės.
kaip tiršti švelnūs pūkai, lyg norėdmi ap Taip ir tada, net kelios į šventę važiuo
gaubti visą žemę, klonis ir lygumas. Ne jančios mašinos paklydo — rūkas vairuo
žinau kokius plotus jis tada užklojo, ar tojus suklaidino. Tas nepamirštamas rū
ir Čikagos apylinkę jis tada palietė, bet kas — miglos man patiko, nes tik pagra
mums, skubantiems į Jonyno ūkį, į Aka žino ir paįvairino to vakaro programą ir
deminio Skautų sąjūdžio metinę šventę, jis padidino įspūdžius. Pagaliau, pasiekėme
palengva leidosi, nyko ir vėl tirštėjo. O tikslą, atvykome per miglas laimingai.
Jau salėje susėdę prie stalų, pirmiau
mes važiavome ta kryptimi ne vieni. Ant
greitkelio, vykdami per Indianą, jau pra sia, kaip ir visada, išklausėme oficialią
lenkėme net kelias mašinas, kurios irgi ją dalį, kurioje pagal įprastas tradicijas
buvo pilnos studentų bei filisterių, taip senoji mūsų valdžia atsisveikino; naujoji
pat važiuojančių į tą šventę. Mes, kad ir susirinkusius pasveikino, o fil. V. Tallat
per rūką, skubėjome, nes turėjome įsaky -Kelpša ta proga pasakė trumpą kalbą.
mą būti vietoje nors pusvalandį anksčiau Sekė vaišės ir linksmoji dalis. Kand. Da
už kitus. Mat dar būtinai reikėjo pare lia Eidukaitė, akomponuojant D. Matuliopetuoti to vakaro meninę programą. Kiti, nytei, gražiai padainavo kelias liet, liau
tur būt, skubėjo, kad tą rūką greičiau dies dainas. Po to septynios tikrosios
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lik vė/ai...

Pagal “Biowin’ in the Wind”
Bob Dylan
Kiek dar kalnų turi upė aplenkt,
Kol ji į marias nutekės?
Ir kiek dar vargų mūs' gimtoji šalis,
Prispausta vergijos, kentės?
Ar žmonės ir vėl savo veidus nusuks
Ir mūsų skundų ne girdės?
Tik vėjai vieni tegali atsakyti,
Tik vėją- tegali atsakyt...

Kas beatras mūsų pėdas smėly
Po šėlstančios Hemą audros?
Ir kas beišgirs begalinėj erdvėj
Pasklidus], garsą dainos?
Ar mūsų tauta taip be ženklo
pranyks?
Ir vardo jos nieks nežinos?
Tik vėjai vieni...
Kiek dar miškų žmogaus kirvis išvers
Ir plotais betono nuties?
Ir kiek dar karių beprasmingoj kovoj
Be reikalo galvą paklos?
Kada žmonija pagaliau susipras
Ir kraujo daugiau nebelies?
Tik vėjai vieni...
ARVYDAS K.
narės, nuotaikingai padainavo kelias re
čiau girdėtas dainas ir kvietė visus vaka
ro svečius prie jų prisidėti.
Vėliau buvo šokiai, o orkestro pertrau
komis vėl dainos ir tuo būdu buvo tikrai
sukurta gyva ir linksma nuotaika. Artė
jant šventės programai prie galo ir visiems
vėl surimtėjus, lauke prie laužo, įvyko
naujų tikrųjų narių ir senjorų pakėli
mai.
Tas mūsų šventės ištikimas palydovas,
rūkas, įžodžio momentus dar įspūdingaiau
visų nuotaiką teigiamai paveikė ir lyg
daugiau suartino dalyvius. Po to vėl grį
žome į salę pasilinksminti ir dabar pasi
džiaugti su naujais sąjungos nariais ir

palinkėti jiems sėkmės šios organizacijos
ateities veikloje.
Bet štai, ir vėl beliko tik gražūs pri
siminimai to linksmo ir nuostabaus va
karo. Jau nutilo, nuo šokių pavargusių ko
jų skundas: atsidavo nuo dainų pertemp
tos balso stygos, greit grįžo dėl nuovar
gio tik trumpam prarasta energija ir jau
natviška nuotaika. Prabėjo ir gražusis ru
duo su visais malonumais, palengva blės
ta noras ir giliai įstrigę gražiausi įspū
džiai ir atsiminimai.
Sudiev, tau mielasai rūke, ištikimasis
mūsų kelionės ir praeitos šventės globė
jau ir palydove! Sudiev, ir jums pilkos
miglos ir iki pasimatymo sekantį rudenį!
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A. S. S. ir lietuviškas teatras
Šiais metais, įvykus antrajam lietuvių
teatro festivaliui, Akademiniam Skautų
Sąjūdžiui atėjo laikas tvirtai susirūpinti
ir perkratyti savo kultūrinę sąžinę. Tuo
nenoriu pasakyti, kad A.S.S. indėlis lietu
vybei yra mažas. Esame pirmūnai ne vie
noje srityje. Talentų pas mus daug. Pa
prastai mes jų nešykštim ii' juos mėtome
kairėn ar dešinėn. Deja, jų nenumetam li
gi teatro pasaulio. A.S.S. istorija ir teat
ras eina ranka rankon, koja kojon. Bet
mes, laikydamiesi skautų įsakymo “Skautas-ė kuklus-i”, pasiliekame savo mažam
ratelyje, didžiąsias dramas, operas palie
kame laužuose ir neleidžiame savo jauna
jam talentui perlipti slenkstį į visuomenę.

O kas mums gali mesti akmenį dėl to,
kad nesugebam? Argi nebuvome pirmieji,
kurie atvėrėme absurdo teatrui areną ? Ar
gi ne mes atradome faktą, dar net ateiti
ninkams to nežinant, kad būti vaidilute už
tenka dviejų paklodžių, būti vaidilute, ku
ri neatsuka žiūrovams nugaros, pakanka
vienos paklodės? Taip, broliai ir sesės, tai
buvome mes, ir tik mes. Ir dar tai ne vis
kas. Pvz. prieš porą metų jaunimas plėšėsi
pamatęs vaidinimą “PI auk ai”. Ir kuo tas
vaidinimas pagarsėjo? Nu, gal iš dalies
tuo, kad keli ten buvo mažiau apsirengę,
bet vis dėlto jo didžiausia psichologinė pa
traukia glūdi fakte, kad aktoriai ir žmo
nės pasijunta vieni, jie identifikuojasi vie
nas su kitu, ir gale vaidinimo visi varžtai
trūksta ir žiūrovai bei dalyviai tampa
viena šeima, įsijungdami į vaidintojų gru-

Argi pas mus, skautus, tai nėra tik la
bai senas išradimas, triukas, kurį mes dar
“Plaukų” autoriui negimus sugebėjome
vartoti, ir dar su daug didesniu entuziaz
mu? Taip, modernus amerikoniškas teat
ras dar daug galėtų iš mūsų pasimokyti,,
ir dar nemaža vandens nutekės., kol jie at
sieks mūsų pasiektą lygį “audience par
ticipation” srityje. Dabartiniai garbinto
jai tai daugiausia plaukuoti jaunuoliai. O
pas mus? Entuziastų eilėse sutinkame ne
tik civilizacijos mažai liestus vilkiukus bei
paukštytes, bet ir žymiausius sikautybės
vilkus, neišskiriant net tarybos pirminin
ką. brolį Saulaitį.
Ir šia mes nesustojame. Dramoje žy
giuojame pirmyn, į savo vaidinimus įveždami žiaurų realizmą (jį užtinkame net
vilkiukų vaidinimuose); kasdienines gyve
nimo problemas subtiliai ironizuojame. O
jeigu kas parašytų rimtą studiją, nežinau,
ar galėtų užginčyti faktą, kad pirmosios
lietuviškos operos kilo skautų stovyklos
ratelyje ir ar atsirastų toks, kuris išdrįs
tų paneigti, kad “Netrauk katino už uode
gos” opera buvo daugiausia kartų pastaty
ta opera iš visų lietuviškų operų. Taip, dar
kartą kartoju jums, broliai ir sesės, nesė
dėkime po šluota kaip nedrąsios pelės, bū
kime kuklūs, bet realiai įvertinkime savo
gabumus, atėjo laikas žengti žingsnį pir
myn. Taigi, nemiegokim, o jau dabar pra
dėkime rengtis Trečiajam lietuvių teatro
festivaliui.
Brolis Anupras
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